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ilgi: Borsa istanbul A.$. Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'nci fikrasr ile 8'nci
maddesinin 1'nci ftkrastnrn (e) bendi hükümleri kapsamrnda talep edilen hukukçu raporudur

RAðIMSIZ RAPORU

içbu ba[tmstz hukukçu raporu ("Rapor") 6362 sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu
(o'SPKn")'nun 4'ncü maddesi ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ("Kurul") Vil-I28.1 sayrh

Pay Tebli$i'nin ilgili hükümleri uyannca Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim girketi'nin
("$irket" veya "Hitit'o) paylannrn ortak sattçt ve seÍnaye arturmr yöntemleriyle halka arztve
Borsa istanbul A.$. ('oBorsa istanbul") ilgili pazarrna kotasyonu baçvurusu kapsammda,

Borsa istanbul A.$. Kotasyon Yönergesi'nin ("Kotasyon Yönergesi") ilgili hükümleri
uyannca Borsa istanbul'a ve talep edilmesi halinde Kurul'a sunulmak uzerehanrlanmrçtr

içbu Rapor'un hazrlanma amacr Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'nci fikrasr ve
8'nci maddesinin I'nci fikrasrnrn (ç) ve (e) bentleri hükümleri kapsamrnda girket yönetim
kurulu üyelerinin, genel müdürünün ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklannm
Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 5'nci fikrasmda sayrlan suçlardan hüküm giyip
giymedikleri; $irket'in halka arza konu paylarr üzerinde, pay sahibinin haklannr kullanmasma
engel olacak herhangi bir kaydrn ve $irket Esas Sözleçmesi'nde Borsa istanbul'da içlem
görecek paylann devir tedavülünü krsrtlayrcr hükümlerin varh[r; $irket'in Türk Ticaret
Kanunu ve sair mevzuata uygun biçimde kuruldu$u ve faaliyetini sürdürdü[ü, faaliyetlerini
sürdürmesine önemli bir engel teçkil edecek herhangi hukuki bir engel bulunup bulunmadr[r;
ve $irket'in paylannrn hukuki durumunun uygunlu$u hususlarrndaki hukuki görüçümüzü

belgelemektir.

$irket taraftndan sunulan yazrh bilgilerin ya da yanh olarak ahnamadrlr durumlarda konuyla
ilgili $irket tarafindan iletilen sözlü bilgilerin dopru ve eksiksiz oldulu ve inceledi[imiz tüm
belgelerdeki imzalann gerçek oldu[u, tarafimtza tasdikli çekilde ya da suret olarak ibraz
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edilmiç tüm belgelerin do!ru, eksiksiz ve asrllan ile aynr oldu$u varsayrlmrçtrr. Avukathk
Ortaklrlrmrz, $irket tarafindan sallanan hiçbir belge, ya veya bilgiye iliçkin olarak ayrrca
baptmsrz bir soruçturma gerçekleçtirmemiçtir. içbu Rapor'un hazrrlanma amaclna dayanak

teçkil eden belgeler Ek-l'de listelenmiçtir.

Avukathk Büromuz, I136 sayrh Avukathk Kanunu çerçevesinde Türk hukuku konulannda
mütalaa verebilmekte olup, içbu hukukçu raporu bu çerçevede $irket'in Türkiye smrrlannda

bulunan ve Türk mevzuatt kapsamrnda gerçekleçtirilen faaliyetleri ve hukuki durumu
kapsammda hazrrlanmtçttr. Rapor, $irket'in rapor tarihi itibarryla olan mevcut durumunu
yansrtmakta olup, Rapor tarihinden sonra $irket'in hukuki durumunda meydana gelebilecek

de$içiklikleri içermemektedir ve içbu Rapor'u ileriye yönelik olarak güncelleme taahhüdümüz

bulunmamaktadrr.

$irket ile ba$rmsrz hukukçu raporunu hazrlayan Yalçrn Kemahh Avukathk Ortakhsr arasrnda

herhangi bir çrkar ya da menfaat çatrçmasr bulunmamaktadrr. Yalçrn Kemahh Avukathk
Ortakh[r ile $irket arasrnda herhangi bir sermaye iliçkisi yoktur. Yalçrn Kemahh Avukathk
Ortaklr$r'nrn do[rudan ya da dolayh olarak halka arnn baçarrsma ballanmrç bir ekonomik

çrkarr bulunmamaktadrr. Yalçrn Kemahh Avukathk Ortakh$r'nrn $irket'in dolayh Yo5 ve

daha fazlasrna sahip pay sahipleriyle arasrnda, halka arza iliçkin sunulan hukuki danrçmanlft
hizmetleri drçrnda herhangi bir hukuki danrçmanhk iliçkisi; dava veya icra takibine iliçkin
ahnmrç herhangi bir vekâletname bulunmamaktadrr.

Yalçrn Kemahh Avukathk Ortakhgr, halka arza iliçkin sunulan hukuki danrçmanhk

Hizmetleri için danrçmanhk ücreti elde etmektedir.

içbu Rapor, $irket'in birincil halka arzr haricinde kullanrlamaz, kopyalanamaz, dapfitlamaz
v eya benzer çekilde kullanrma sunulamaz.

Hukukçu raporumuz yatrnmctlan yönlendirmek amacryla veya yatrrma teçvik amacryla
hazrlanmamtç olup, bu çerçevede yatrrm danrçmanh$r olarak de[erlendirilmemelidir.
Hukukçu raporumuzun $irket tarafindan halka arz kapsamrnda hazrlanacak izahnamenin bir
parçast olarak kullanrlmast durumunda, yatnmcrlar yatrnm kararlannr söz konusu izahname

ve tüm eklerinin birlikte de[erlendirilmesi sonucunda vermelidirler. 

^
ilÅr//v/--
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r. SÌRKET nir,cimnt

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.$. ("$irkelHitit") Esas Sözleçmesi ("Esas Sözleçme")'nin
"Ìçletme Konusu" baçhkh 3'ncü maddesi hükmü uyanca; $irket'in ana içletme konusu, sivil
havactltk, seyahat, lojistik ve turizm baçta olmak üzere her türlü sektör için bilgisayar
programlan ve bilgi içleme geçiç projeleri üretmek, danrçmanhlr yapmak, bilgisayar ve veri
içleme hizmetleri vermek, biliçim sistemleri ile ilgili yönetim ve danrçmanhk hizmetleri
vermek, internet siteleri, mobil uygulamalar, akrlh, taçrnabilir velveya temasslz cihazlara
yönelik programlar ve benzerlerini yapmak ve içletmektir.

$irket'in Hitit SAAS Turizm Servisleri A$ unvanh bir balh ortakh[r bulunmaktadrr

$irket'in çubesi bulunmamaktadrr.

l.l.Kuruluç ve Unvan

$irket 06.06.1994 tarihinde,"Hitit Bilgisayar Hizmetleri Limited $irketi" unvanr ile
50.000.000.- TLl kuruluç sermayesi ile kurulmuç ve 06.06.1994 tarihinde istanbul Ticaret
Sicil'ine 315040-262622 sicil numarasr ile tescil edilmiçtir. girket'in kuruluçu 15.06.1994
tarihli ve 3552 sayrh Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ('¿TTSG")'nde ilan edilmiçtir. girket'in
kuruculan Dilek OVACIK ve Arif PAMUK'tur.

$irket'in Beçiktaç 15. Noterli[i'nin l2.l1.2013 tarihli ve 12480 sayr ile onayh 30.09.2013

tarihli genel kurul karan ve ttir deliçikli[i nedeniyle düzenlenen Beçiktaç 15. Noterligi'nin
12.11.2013 tarihli ve 12478 sayr ile onayh rHitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim girketi6'
("$irket") unvanr ile 100.000 TL sermayeli Anonim $irket Esas Sözleçmesi, 6102 sayrh Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 13J22013 tarihinde istanbul Ticaret Sicil'ine
315040-262622 sicil numarasl ile tescil edilmiçtir. $irket'in tür de$içikliÉi 19.12.2013 tarihli
ve 8468 sayrh TTSG'de ilan edilmiçtir. $irket pay sahipleri, Fatma Nur GÖKMAN, Dilek
OVACIK, Hakan tfNI,Û ve Özkan DÜIGBR'dir.

Esas Sözleçme'nin "$irketin Merkezi" baçhkh 4. maddesi uyannca, $irket'in merkezi
Istanbul'dadrr. Adresi; istanbul Teknik Üniversitesi, Ayazaþa Kampüsü, Reçitpaça Mah.
Katar Cad. Arr Teknokent 2 Sit. No: 4/l 601 34469 Maslak-Sarryer / istanbul'dur.

$irket'in Emirgan Mah. Necippaça Sok. Özel Emirgan Anaokulu Blok No:14 Sanyer /
istanbul adresinde ek iç yeri bulunmakta olup, aynr zamanda baflr ortakhfir Hitit SAAS
Turizm Servisleri A$'nin merkez adresi olarak tescil edilmiçtir.

$irket'in 0463052305100001 Mersis numarasr'drr. $irket, istanbul ili - Sarryer Vergi
Dairesi'ne kayrthdrr. $irket'in vergi kimlik numarasr 4630523051'dir. istanbul Ticaret
Odast'na 06.06.1994 tarihinde kaydr yaprlan 315040-0 sicil numarah girket'in 04.08.2021
tarihli istanbul Ticaret Odasr Faaliyet Belgesi (Sicil Kayrt Sureti)'nde, Nace Kodu

I Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 50 TL'ye karçrhk gelmektedir
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62.01.0t:Bilgisayar Programlama Faaliyetleri (sistem, veri tabanr, network, web sayfasr vb.
yaz:Jrmlan ile müçteriye özel yazirmlann kodlanmasl vb.)'dir.

$irket Esas Sözleçmesi'nin Sermaye Piyasasr Kanunu ("SPKn') amaç ve ilkelerine ve
Sermaye Piyasasr Kurulu ("KuruVSPK") düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacryla
yaprlan de$içiklikler çerçevesinde; $irket'in bu Rapor tarihindeki yürürlükteki son Esas

Sözleçmesi, SPK'ntn 01.10.2021 tarihli, 29833736-110.03.03-11336 sayrh ve T.C. Ticaret
Bakanlr[r iç Ticaret Genel Müdürlü$ü'nün 18.10.2021 tarihli E.50035491-431.02-
00068259363 sayrh izinleri sonrasrnda 09.11.2021 tarihli $irket Olapanüstti Genel Kurul
Toplanfist'nda kabul edilerek 15.11.2021 2021 tarihinde tescil ve 18.11.2021tarihli ve 70454
sayrh TTSG'de ilan edilmiç olan Esas Sözleçme'dir.

l.2.Faaliyet Konusu

Esas Sözleçme'nin "içletme Konusu" baçhkh 3'ncü maddesi uyannca, $irket'in içletme
konusu, sivil havacrhk, seyahat, lojistik ve turizm baçta olmak üzere her türlü sektör için
bilgisayar programlan ve bilgi içleme geçiç projeleri üretmek, danrçmanhSr yapmak,
bilgisayar ve veri içleme hizmetleri vermek, biliçim sistemleri ile ilgili yönetim ve
danrçmanhk hizmetleri vermek, internet siteleri, mobil uygulamalar, akrlh, taçrnabilir velveya
temassrz cihazlarayönelik programlar ve benzerlerini yapmak ve içletmektir.

$irketin içletme konusu baçhca çunlardrr:

l. Sivil havacrltk, seyahat, lojistik ve turizm baçta olmak üzere her türlü sektör için
bilgisayar programlart ve bilgi içleme geçiç projeleri üretmek, danrçmanhlr yapmak,

bilgisayar ve veri içleme hizmetleri vermek, biliçim sistemleri ve bilgi ve iletiçim
teknolojileri ile ilgili yönetim ve danrçmanhk hizmetleri vermek,

2. Her türlü internet siteleri, mobil uygulamalar, akrlh, taçrnabilir velveya temassz
cihazlara yönelik programlar ve benzerlerini yapmak ve içletmek,

3. Her türlü bilgisayar biliçim ve iletiçim aletleri ve makineleriyle ilgili ihtiyaçlan
karçrlamak ve bunlarla ilgili danrçmanlft ve projelendirme hizmetlerini saglamak,

4. $irket konusuyla ilgili her türlü bilgisayar programl üretmek, geliçtirmek, araçtrrma

içlerini yapmak,

5. Her türlü bilgisayar ve elektronik cihaz için, her türlü yazrhmr üretmek, geliçtirmek
veya üçüncü çahrslara firma nam ve hesabrna ürettirmek, üretilen yazrhmrn bakrmmr
ve deste$ini vermek, banndrmak, satmak, kiralamak ve lisanslamak,

6. Donantm ve yaztltm ile ilgili alet, edevat, yedek parça ve paket programlar ithal ve
ihraç etmek,

7. Gerek çirket tarafrndan geliçtirilmiç, gerek diler flrrmalar tarafindan pazarlanmrç
program paketleri ile ilgili her türlü hizmeti sunmak, enstalasyonu sa$lamak,

danrçmanhk yapmak, epitim vermek, bakrm yapmak, modifikasyon ihtiyacrna cevap

vermek,

8. içletme konusu ile ilgili çahçma konulanna giren her türlü izin, imtiyaz, ruhsatname,

patent, know-how, ihtira beratr, iskan hakkr ve emsali do!rudan devralmak sureti ile
adrna tescil ettirmek ve gerektilinde bunlan krsmen veya tamamen baçkalanna
devretmek,
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9. Her türlü rezervasyon sistemleri ve bilgisayar programlan ile teklifler, rezervasyonlar,

tarifeler, seyahat biletleri velveyabenzeri nitelikteki verilerin aktanmrnl ve ahçveriçini
sa[lamak,

10. Bilgisayarlar ve benzeri cihazlar üzerinden tedariki velveya da$rtrmr yaprlabilecek her

tärlü ürün ve hizmetle ilgili, yanhm, donanrm ve aksesuarlarrn üretimi, sahçr ve
dafrtrmr dahil olmak üzere her ti.irlü faaliyetlerde bulunmak,

11. Faaliyetleri ile ilgili distribütörlük, bayilik, acentelik ve temsilcilik vermek
gerektirdiSinde almak, devir etmek,

12. Sivil havactltk, seyahat, lojistik ve turizm baçta olmak üzere her türlü sektöre yönelik,
teknoloji çözümleri tedarikine ilaveten her türlü katma de[erli hizmetler kurgulamak,
hayata geçirmek, içletmek, yönetmek, pazarlamak, bu hizmetlerin ticarileçtirilmesini
ve satrçrnr sa$lamak, aracrhk ve komisyonculuk yapmak,

13. Gerek çirket tarafindan geliçtirilmiç, gerek di[er firmalar tarafindan pazarlanmrç
program paketlerinin ve her türlü katma de[erli hizmetin donanrm, banndrrma,

bilgisayar a$lan ve veri güvenli[i, sistem ve veri tabanr yönetimi gibi farkh altyapr
ihtiyaçlarrnr gerek kendi yönetiminde olabilecek tesisler, gerekse de bulut sallayrcrlan
veya baçka üçüncü taraf çözüm ortaklan ile beraber hareket ederek karçrlamak,

içletmek, yönetmek, pazarlamak, bu alanlarda danrçmanhk hizmetleri vermek,

$irket içletme konusunu gerçekleçtirebilmek için baçhca aça$rdaki içleri yapabilir.

a) Türkiye Cumhuriyeti içinde veya drçrnda yukarrda belirtilen mallann ithalatrnr,

ihracattnt ve dahili ticaretini yapar. Yurt içinde ve yurt drçrnda çahrs ve kuruluçlarrn
ticari vekilli[ini, mutemetlifini, mümessilligini, komisyoncululunu, acenteligini ve
danrçmanh[rnr yapabilir veya bunlara vekillik, mutemetlik, komisyonculuk ve

acentelik verebilir,
b) $irket içletme konusunu gerçekleçtirmek için her ti.irlü gayrimenkul ve taçrt araclnr

alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerine ayni ve çahsi haklarr tesis
edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. girket
gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakr,
kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri
nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve
tasamrfl an gerçekleçtirebilir,

$u kadar ki, $irket'in kendi adrna ve 3. kiçiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi

veya ipotek dahil rehin hakkr tesis etmesi hususlannda sermaye piyasasr mevzuatr

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kiçiler lehine yaprlacak içlemlerde,
yatrtmctlann aydrnlatrlmastnt teminen; serrnaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak
gerekli özel durum açrklamalan yaprlrr.

c) $irket içletme konusu ile ilgili veya onu kolaylaçtrncr gayrimenkullerin alabilir,
satabilir, iktisap edebilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasamrflarda bulunabilir;

$irketin içletme konusunun gerçekleçtirilmesi için yurt içinden veya yurt drçrndan

ipotek karçrhfr veya baçka bir teminat ile veya teminatsrz ödünç para ve kredi
alabailir; yatrnm hizmetleri ve faaliyetleri nitelilinde olmamak üzere hisse senedi,

tahvil veya baçka krymetli evrak satln alabilir ve bunlarr teminat olarak verebilir;
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ipotek tesis fek edebilir, üçüncü kiçiler lehine kefalet ve ipotek verebilir, ticari içletme
rehni akdedebilir,

d) Sigorta acentelili yapabilir, acentelik ile ilgili reklam ve tanrtrm faaliyetlerinde
bulunabilir,

e) Her nevi elektronik, elektrikli eçyalann ve bilgi içlemde kullanrlan cihazlarn ahmmr
satlmmr pazarlamasrnr ithalat ve ihracatmr yapabilir,

Ð Sermaye Piyasast Kanununun örtülü kazanç aktanmrna iliçkin hükümleri sakh kalmak
kaydryla, Teknolojik her türlü patent, telif ve sinai-fikri mülkiyet hakkr ahm ve satrmr,

ithalat ve ihracatrnr yapabilir,
g) Sermaye Piyasast Kanununun örtülü kazanç aktanmlna iliçkin hükümleri sakh kalmak

kaydryla, $irketin içletme konusuyla ilgili faaliyetler için faydah ihtira haklarrnr,
beratlannt, lisans ve imtiyazlarnl, marka, model, tasarlm, resim ve ticaret unvanlarrnr,
know-how, telif hakkr, fikri-srnai mülkiyet haklannr ve hususi imal usullerini,
müçavirlik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri diler gayri maddi haklan iktisap
edebilir, bunlar üzerlerinde diper her türlü tasamrflarda bulunabilir,

h) içletme konusunun elde edilebilmesi için ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kiçiler
ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kiçileriyle içbirligi yapabilir,

Ð $irket do[rudan veya dolayh olarak, yalnrz olarak veya bir kurum, ortakhk,
konsorsiyum veya çirket aracrh[ryla, baçka kiçiler veya tüzel kiçiliklerle beraber,

konusu çerçevesinde kalan içlemleri herhangi bir çekilde icra etmek üzere herhangi bir
ülke veya tüm ülkelerde faaliyet gösterebilir,

j) $irket yatrrrm hizmetleri ve faaliyetleri nitelilinde olmamak üzere; mevcut ve
kurulacak çirketlerde hisse almak yoluyla veya baçka çekillerde serrnayeye katrlarak
içtirak edebilir,

k) Sermaye Piyasasr Kanununun örtülü kazanç aktanmrna iliçkin hükümleri sakh kalmak
kaydryla ve yatrnm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak üzere; $irket
faaliyet konulanna giren içleri yapan gerçek veya tüzel kiçilerle ortak çirket kurabilir,
kurulmuç olan çirketlere içtirak edebilir, konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve
bayilikler verebilir,

l) $irket konusunun gerçekleçtirebilmesi için yurt içinde ve yurt drçrnda mümessillikler
ve distribütörlük alabilir ve verebilir,

m) $irket konusunu gerçekleçtirebilmek için yurt içi ve drçrndan kredi veren kurum ve
kuruluçlardan krsa, orta ve uzun vadeli kediler alabilir,

n) $irket kamu kurum ve kuruluçlarm gerçek ve tüzel kiçilerin açmrç olduSu ihalelere
katrlabilir, ortak konsorsiyumlar kurabilir,

o) $irket yattnm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak uzere; konusuna uygun
yerli ve yabanct kurulmuç ve kurulacak her türlü kurum ve kuruluçlarla ortakhk
kurulabilir ve füaleler alabilir,

p) Yatrrrm hizmetleri ve faaliyetleri nitelilinde olmamak üzere; kendine bagh alt

çirketler kurabilir, satrn alabilir, satabilir, pay alabilir ve satabilir ve baçka çirketlerle
krsmi veya tamamryla birleçmeye gidebilir,

D Sermaye Piyasasr mevzuatrna aykrrrhk teçkil etmemesi gerekli ozel durum
açrklamalartntn yaprlmasr ve ytl içinde yapilan baSrçlarrn genel kurulda ortaklarrn
bilgisine sunulmast, yaprlacak baSrçlarrn üst slnlnnln genel kurul tarafindan
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belirlenmesi çartryla, kendi içletme konusunu aksatmayacak çekilde sosyal amaçlr

kurulmuç olan vaktflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluçlara yardrm ve
bafirçta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakrflara katrlabilir. Genel Kurulda
belirlenen üst srntn açan tutarda ba[rç yaprlamaz ve yaprlan ba[rçlar dalrtrlabilir kar
matrahlna eklenir. Sermaye Piyasasr Kurulu yaprlacak balrç miktanna üst srnrr
getirme yetkisine sahiptir.

!) $irket'in kendi paylannt geri almast ya da çahçanlara yönelik pay edindirme
programlan söz konusu olursa, Sermaye Piyasasr Mevzuatr ve ilgili mevzuata uygun
olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açrklamalarr yaprlrr.

$irket, Genel Kurul karanyla, içletme konusu ile ilgili veya konusu için yararh sayaca$t,

burada stralanan faaliyetler drçrndaki faaliyetlere de, Sermaye Piyasasr Kurulu ve T.C. Ticaret
Bakanhfr'ndan gerekli izinlerin ahnmasr kaydryla giriçebilir.

l.3.Sermaye ve Pay Sahiplifi Yapsr

1.3.1. Kuruluç Sermayesi

$irket 06.06.1994 tarihinde, 50.000.000 TL2 sermaye ile limited çirket olarak kurulmuç olup,

$irket'in kuruluçu 15.06.1994 tarihli ve 3552 sayrh TTSG'de ilan edilmiçtir. Kuruluçta, bu

sennaye 100 paya ayrrlmrç ve 50 paya karçrhk gelen 25.000.000 TL'sr Dilek OVACIK, 50

paya karçrhk gelen 25.000.0003 TL'sr Arif PAMUK'a aittir. $irket'in paylan herhangi bir
gruba ayrrlmamrçtrr.

$irket 13.05.1997 tarihli ve 4288 sayrh TTSG'de ilan edilen esas sözleçme degiçikligi ile
sermayesini 50.000.000.-TL'den 2.000.000.0004.-TL'ye artrrmrç olup, bu sermayenin
1.000.000.0005.-TL'sr Dilek OVACIK, 1.000.000.000.-TL'sr Fatma Nur GÖKMAN'a aittir.

$irket'in paylarr herhangi bir gruba aynlmamrçtrr.

$irket 29.112001 tarihli ve 5435 sayrh TTSG'de ilan edilen esas sözleçme degiçikli[i ile
sermayesini 2.000.000.000.-Tl'den 100.000.000.0006.-TL'ye arhrmrç olup, bu sermaye

Fatma Nur GÖKMAN, Dilek OVACIK, Hakan ÜNLÜ, Özkan nürCEn ve Uluç
ATILGAN'a aittir. $irket'in paylan herhangi bir gruba aynlmamrçtrr.

1.3.2. Unvan ve Tür Defiçiklifi

$irket 30.09.2013 tarihli ve20l3l2 sayrh Ortaklar Genel Kurul kararr ve 19.12.2013 tarihli ve
8468 sayrh TTSG'de yaytnlanan Esas Sözleçme deliçikligi ile; istanbul Ticaret Sicili
Müdürlü[ü'nin 315040/0 sayrsrnda kayrth Hitit Bilgisayar Hizmetleri Limited girketi'nin

rl)

2 Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 50 TL'ye karçrhk gelmektedir.

3 Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 25 TL'ye karçrhk gelmektedir.

a Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 2.000 TL'ye karçrhk gelmektedir.

5 Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 1.000 TL'ye karçrhk gelmektedir.

6 Bu tutar, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL cinsinden 100.000 TL'ye karçrhk gelmektedir
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Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193'ncü maddelerine göre tür de$içtirmesi suretiyle, Fatma

Nur GÖKMAN, Dilek OVACIK, Hakan ÜNI-Ü ve Özkan DüLGER'den oluçan kurucular
arastnda "Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi" unvanl altlnda bir anonim çirket
kurulmuçtur. $irket sermayesi 100.000 TL olup, bu sermaye 1 TL delerinde 100.000 adet
paya ayrúmrç ve 33.000 pay Fatma Nur GÖKMAN, 33.000 pay Dilek OVACIK, 22.000 pay
Hakan üVI-Ü ve 12.000 pay Ozkan DÜLGER'e aittir. girket'in paylan herhangi bir gruba
aynlmamrçtr.

1.3.3. Geçmiç Birleçme içlemi

$irket, 26.122014 tarihindeki 2013 hesap dönemi olafan genel kurul toplantrsrnda aldrgr
karar ile, istanbul Ticaret Memurlufu'na 75842810 sicil numarasrnda kayrth bulunan Hitit
Yanhm Anonim $irketi'ni 30.09.2014 tarihli bilançolar esas allnarak aktif ve pasifiyle, hak
ve borçlan külli halefiyet yoluyla Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 155 ve 156 hükümleri

çerçevesinde 155/1-b hükümleri uyannca, "Kolaylaçtnlmrç Birleçme Yöntemiyle"
devralmtçttr. Anrlan birleçme içlemi ile çirket sermayesi 100.000 TL artrrrlmak suretiyle,
200.000.-TL'ye çtkanlmtç olup, I TL nominal degerde 100.000 adet 2 kiçilik yönetim
kurulunun tamamr için yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazrna sahip (A) Grubu pay ve
imtiyazsrz 100.000 adet (B) Grubu paya aynlmrç olup, bu sermayede 33.000 (A) ve 33.000
(B) Grubu pay Fatma Nur GÖKMAN, 33.000 (A) ve 33.000 (B) Grubu pay Dilek OVACIK,
22.000 (A) ve 22.000 (B) Grubu pay Hakan tXlÜ ve 12.000 (A) ve 12.000 (B) Grubu pay
Özkan DÜLGER'e aittir. Esas Sözleçme defiçikligi, 31.12.2014 tarihinde tescil ve
06.01.2015 tarihli ve 8730 sayrh TTSG'de ilan edilmiçtir.

1.3.4. Son 5 Yrlda Yaprlan Pay Devirleri

$irket gerçek kiçi pay sahipleri ile Pegasus Hava Taçrmacrhgr A.g. ('rPegasus") arasrnda

imzalanan 26.03.2015 tarihli ooHisse Devir Sözleçmesi" ile; Pegasus'a 2 açamada yapian pay
devirleri bulunmaktadrr.

ilk açamada; T.C. Beçiktaç 15. Noterlili'nce 30.12.2014 tanhli ve 14762 yevmiye numarasr
ile onaylanmrç $irket pay defterine göre; 26.03.2015 günü (Devir Tarihi) gerçek kiçi
ortaklann elindeki toplam sermayenin 4\o/o'na tekabül eden B grubu paylar Pegasus'a

satrlarak devredilmiçtir.

Söz konusu devirler kapsammda; gerçek kiçi ortaklardan Fatma Nur Gökman, Dilek Ovacrk,
Hakan Ünlü ve Özkan Dülger srasryla; yol3,z0 (26.400 adet),o/o13,20 (26.400 adet), %8,80
(17.600 adet) ve %4.80 (9.600 adet) toplam %o40'hk (80.000 adet B grubu pay) B grubu
paylannr Pegasus'a devretmiçlerdir.

Bu çerçevede;09.07.2015 tarihli ve 8859 sayrh TTSG'de ilan edilen girket Esas Sözleçme

de$içikli[i ile, ilk açama için yönetim kurulu üye saysr 5 kiçiye çrkarrlmak suretiyle A
grubuna 3, B grubuna2 uye aday gösterme imtiyazr yaratrlmrçtr.

ikinci açamada ise; T.C. Beçiktaç l5.Noterli[i'nce 28.12.2015 tarihli ve 13987 yevmiye
numarasl ile onaylanmrç $irket pay defterine göre; Pegasus'un sözleçmedeki ilave ahm
hakkrnr kullanmasr üzerine, 31.05.20f6 günü (Devir Tarihi) sözleçmedeki ahm hakkrna konu
olan sermayenin o/o10'u orantndaki bakiye B grubu paylar Pegasus'a safilarak devredilmiçtir.

W
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Söz konusu ikinci açama devir kapsamrnda, Fatma Nur Gökman, Dilek Ovacrk, Hakan Ünlü
ve Özkan Dülger srasryla; yo3,30 (6.600 adet), %o3,30 (6.600 adet), Yo2,20 (4.400 adet) ve
yol,20'lik (2.400 adet ) toplam %1O'luk (20.000 adet B grubu pay) B grubu paylannr Pegasus

Hava Taçrmacrhlr A. $.'ye devretmiçtir.

Böylece $irket ortakhk yaplsu tüm B grubu paylar Pegasus ve tüm A grubu paylar ise 4
gerçek kiçi ortaklara ait olacak çekilde %50-50 ortak giriçim haline gelmiçtir.

Bu çerçevede $irket, ikinci Açama Devir Tarihi itibarryla mevcut ortakhk pay oranlannr
sa[lamrç olup, çirket sermayesini temsil eden paylar, (A) grubu paylar 4 gerçek kiçi ortaga ve
(B) Grubu paylar ise Pegasus Hava Taçrmacrhsr A.$.'ye ait olacak çekilde %50-%50 eçit

çekilde bölüçülmüçtür.

09.06.2016 tarihli ve 9093 sayrh TTSG'de ilan edilen Esas Sözleçme deliçiklili ile
de;yönetim kurulu üye sayrsr 4 kiçi olmak üzere A grubuna 2, B grubuna 2 üye aday
gö sterme imtiy azt tanmm r çtrr.

1.3.5. Sermaye Artlrlm/Azaltrmlarr

$irket'in kuruluç tarihi olan tescil edildiÉi 06.06.1994 tarihinden son seÍnaye artrnmrn
yaprldrlr 30.06.2021tarihine kadar olan dönemde gerçekleçtirilen bedelli ve bedelsiz sermaye

arttrtmlart, arttnmlann kaynaklarr ile bunlara iliçkin tescil ve ilan tarihleri açalrdaki Tablo'da
yer almaktadrr:

7 içbu Tablo'da ilk üç satrrda yer alan sermaye rakamlan, eski TL cinsinden belirtilmekte olup, yeni TL
cinsinden 50,2.000, 1.950, 100.000 ve 98.000 TL'ye karçrhk gelmektedir

h

Artrr¡m Oncesi

Sermaye

Artrr¡m Sonrasl
Sermaye

Sermaye .A.rtrr¡mlnln
KaynaIr

Artlrlm Kararlnln
Alrndrfr Genel

Kurul Tarihi

Yaymlandr!r
TTSG
(Tarih ve Sayr)

s0.000.000

Kuruhç sermayesi

ortaklar tarafrndan

nakden taahhüt edilmiç

ve karçrlanmr¡trr

15.06.t994-3552

50.000.000 2.000.000.000

1.950.000.000 TL
ortaklar tarafrndan

tamaml nakden taahhüt

edilmiç ve

karçrlanmrçttr.

17.04.t997 13.05.1997- 4288

2.000.000.000 100.000.000.000

98.000.000.0007 Tr,
ortaklar tarafrndan

tamamr nakden taahhüt

edilmiç ve

karçrlanmrçtrr.

17. 1 0.2001
29.tt.2001- 5435

r 00.000 200.000 Kolaylaçtrrrlmrç

Birleçme yoluyla 26.12.2014
06.01.2015-8730
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200.000 100.000.000

99.800.000 TL Bedelsiz
(Geçmiç dönem

kârlarrnrn sermayeye

ilavesi)
21.06.202r 30.06.2021- 10360

1.3.6. Kayrth Sermaye Sistemine Geçiç ve Güncel Sermaye

$irket Esas Sözleçmesi'nin SPKn amaç ve ilkelerine ve Kurul düzenlemelerine ve uygun hale
getirilmesi amactyla yaprlan de$içiklikler, Kurul'un 01.10.2021tarihli, 29833736- 110.03.03-
11336 saytlt ve T.C. Ticaret Bakanh$r iç Ticaret Genel MüdürlüSü'nün 18.10.2021tarihli
8.50035491-431.02-00068259363 sayrh izinlerine istinaden 09.11.2021 tarihli girket
ola$anüstü genel kurul toplantrsrnda kabul edilerek 15.11.2021tarihinde tescil ve 18.11.2021
tarihli ve 10454 sayrh TTSG'de ilan edilmiçtir.

Bu çerçevede $irket, SPKn hükümlerine göre kayrth serrnaye sistemini kabul etmiç ve
Sermaye Piyasast Kurulu'nun 30.09.2021 tarihli ve 5011453 sayrh izni ile kayrth sermaye
sistemine geçmiçtir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasast Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördü!ü
zamanlard4 kayrth serlnaye tavanr içinde kalmak kaydryla yeni pay ihraç ederek çrkarrlmrç
sermayeyi artrmaya; imLiyazh veya nominal delerinin altrnda veya üzerinde paylar ihraç
etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklannr krsmen veya tamamen krsrtlamaya ve bu
hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarmr krsrtlama yetkisi pay sahipleri
arasrnda eçitsizliSe yol açacak çekilde kullanrlamaz.

$irket'in mevcut kayrth serrnaye tavanr 300.000.000.-TL, çrkanlmrç sermayesi ise,
100.000.000.-Tl'dir. $irketin çrkanlmrç sermayesinin muvazaadan ari çekilde tamamen ve
nakden ödenmiç oldu$u, ortaklarrn serrnaye taahhüdü dolayrsryla herhangi bir borcu
bulunmadrft, Unit Yeminli Mali Müçavirlik Ltd. $ti./ Bayramali KARAKAN tarafindan
haztrlanmtç olan 01.07.2021 tarihli ve YMM.l63ll202l-35 sayrh "sermayenin Ödendiginin
Tespitine Dair Yeminli Mali Müçavirlik Raporuyla" tespit edilmiçtir.

Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrth serrnaye tavanr izni,202l-2025 yillan (5 yrl) için
geçerlidir. 2025 yúr sonunda izin verilen kayrth sermaye tavanrna ulaçrlamamrç olsa dahi,
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr için Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak
suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beç) yrh geçmemek üzere yeni bir süre için yetki ahnmasr
zorunludur. Söz konusu yetkinin altnmamasr durumunda Yönetim Kurulu kararr ile sermaye
artrrmr yapl/ramaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasast Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördü[ü
zamanlarda. kayrth serrnaye tavant içinde kalmak kaydryla yeni pay ihraç ederek çrkanlmrç
sermayeyi artrmaya; imtiyazh veya nominal de$erinin altrnda veya üzerinde paylar ihraç
etmeye; imtiyazh paylar dahil pay sahiplerinin yeni pay alma haklarmr krsmen veya tamamen
ktsttlamaya yetkilidir. Yeni pay alma haklannr krsrtlama yetkisi pay sahipleri arasrnda
eçitsizlife yol açacak çekilde kullanrlamaz.

$irket'in sermayesi, gerekti$inde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr
hüküm leri çerçeves inde artrn lab ili r v ey a azalt:lrabilir.
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Piyasast Kanunu hükümlerine uygun olarak en çok 3 yrl süre ile seçilecek 6 (altr) kiçiden
oluçan bir Yönetim Kurulu tarafindan yürütülecek olup, (A) ve (B) grubu paylara "Yönetim
Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme" konusunda (c) grubu paylara göre imtiyaz
tanrnmrçtrr.

Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) Grubu Paylarrn çogunluluna sahip olan Pay Sahibi
veya Pay sahipleri tarafindan gösterilen adaylar, I (Bir)'i (B) Grubu Pay Sahiplerinin

çoSunlu$u tarafrndan gösterilen adaylar arasmdan Genel Kurulca seçilir.

(A) ve (B) Grubu pay sahipleri tarafindan aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan
herhangi bir sebeple ayrtlmast halinde, hangi pay grubunun aday göstermiç oldu[u Yönetim
Kurulu üyeli$inde boçalma olduysa, yeni üye yine o pay grubunun gösterdigi adaylar
arastndan TTK'nm 363. maddesi uyannca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayrna sunulmak
üzere seçilerek tamamlanr.

¡ Yönetim Kurulu Baçkanr Belirlemede imtiyaz

Esas Sözleçme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" baçhkh 7. maddesi uyannca, Yönetim Kurulu
Baçkant, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu
üyesidir. Esas Sözleçme'nin "Genel Kurul" baçhkh 9'ncu maddesi hükmüne göre, Genel
Kurul Toplanttlanna Yönetim Kurulu Baçkanr baçkanhk edecek olup, Yönetim Kurulu
Baçkanmtn hazrr bulunmadr[r durumda toplantr baçkanrnrn Genel Kurulca seçileceSi hükme
ballanmrçtrr' 

¡ Gener Müdür seçiminde rmtiyrz

Esas Sözleçme'nin o'Genel Müdür" baçhkh l7'nci maddesi 2'nci fikrasr hükmü uyannca,,
Gener Müdür,^, 

:*irt;lîîff 
*tugunun gösterecegi adaytar arasrndan seçilir.

Esas sözleçme'nin "Genel Kurul" baçhkh 9'ncu maddesi hükmüne göre; (A) grubu ve (B)
grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduklan her bir (A) ve (B) grubu pay için beç oy hakkr,
(C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdu[u her bir (C) grubu pay içinse bir oy hakkr
vardr. Oy kullanrlrrken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili di$er
mev ztat hükümlerine uyulur.

$irket Esas Sözleçmesi'nin imtiyazh Pay Sahipleri Özel Kurulu baçhkh 15'nci maddesi
hükmüne göre; Esas Sözleçme ile (A) ve (B) pay gruplarrnabazt maddelerde açrkça belirtilen
bazr imtiy azlar tanrnm rçtrr.

$irket'teki imtiyazh paylarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü maddesine göre
imtiyazh pay sahipleri özel kurulunun onayml gerektiren kayrth sennaye tavan artrnmr dahil
Ana Sözleçme defiiçikli$ine iliçkin Genel Kurul kararlarr için, imtiyazh pay sahipleri özel
kurulu, her bir imtiyazh pay grubu için ayn ayn ve ilgili pay grubunu temsil eden sermayenin
asgari Yo60'nn kattltmt ile toplanrr ve ilgili imtiyazh pay grubunu temsil eden sermayenin
asgari Yo 5l'inin olumlu yönde oyu ile karar alr. Anrlan pay sahiplerinin yapacaklan imtiyazlr
pay sahipleri özel kurulunun onayl ve kararr ahnmadrkça o gruptaki imtiyazh pay sahibinin
hakkr nr etkileyen kar arlar ahnamaz.
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imtiyazh pay sahipleri özel kurulunun toplantr usul ve esaslan yukarrda ifade edilenler
drçrnda içbu ana sözleçme ile belirlenen Genel Kurulun çahçma usul ve esaslanna tabidir.

1.3.8.3. $irket Tarafindan Sermaye Karçrh$ ihraç Olunmuç F'iziki
Senetler

Yönetim Kurulu'nun 07.08.202I tarihli ve 202lll2 sayrh kararr ile; mevcut hisse senetlerinin
iptali ve imhasr ile karçrhfirnda, 100.000.000,00 TL yeni sermayeyi temsil eden nama yazllrr l.
Tertip pay senetlerinin basrlmasma ve ortaklara teslim tesellüm belgesi karçrh[rnda
da[rtrlmasrn4 basrlacak paylarrn kupür büyüklükleri ve seri numaralannrn aça[rdaki gibi
olmastna karar verilmiçtir. Basrlan pay senetleri, özkan Dülger'e 06.09.2021tarihinde, Nur
Gökman, Dilek Ovactk ve Hakan Ünlü'ye 08.09.2021 tarihinde ve Pegasus'a 10.09.2021
tarihinde teslim edilmiçtir.

Fiziki senet bastmt son olarak sermayenin 200.000 Tl'den 100 milyon TL'ye artrrrmrnrn
30.06.2021 tarihinde tescil ve ilanrnt takiben (A) ve (B) Grubu olarak bastrnlarak, pay
sahiplerine aça[rdaki çekilde da[rtrlmrçtrr.

$irket Esas Sözleçmesi'nin SPKn amaç ve ilkelerine ve Kurul düzenlemelerine ve uygun hale

getirilmesi amactyla 15.11.202I tarihinde tescil edilen depiçiklikler kapsamrnda, halka arz

etmek amactyla ihdas edilen (C) grubu pay ihdasrna yönelik fiziki senet basrmr
gerçekleçmemiçtir.

Ancak, içbu Rapor'un 1.3.12 numarah baçhgr altrnda açftlanan planlanan halka arz

sonrastnda, 6362 sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu'nun "Sermaye piyasasr araçlannrn
kaydileçtirilmesi" baçhkh 13. maddesi uyannca girket ortakhk paylan, isme açrlmrç

hesaplarda Merkezi Kayrt Kuruluçu tarafindan izlenecektir. Bu çerçevede, söz konusu
senetlerin halka arz sonrasl, Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan belirlenen esaslar

çerçevesinde teslimi zorunlu oþ, teslim edilen senetler kendiliSinden hükümsüz hãle
gelecektir. Bu çerçevede fiziki basrlan tüm senetler teslim edilerek hükümsüz hale
gelece[inden C Grubu paylarrn namayazrh olduklarr ve pay sahiplerinin fiziki olarak teslime
iliçkin talepleri de olmadrlr gözetildi[inde basrlmamrç olmasmrn sakmcasr bulunmamaktadrr.

Tertip Grup Türü Temsil Ettigi
Sermaye

Temsil Ettigi
Ortak

10.000.000 1.000.000 s00.000 Slra
No.

Baçlangrç

Slra
No,

Bitiç

Adet

A Nama

Yazth

3 l.500.000 Fatma Nur
Gökman

3 I I 5 5

A Nama

Yaz|rt
ó.500.000 Dilek Ovacrk 6 6 t2 7

I A Nama
Yuth

6.000.000 Hakan Unlü 6 l3 18 6

I A Nama

Yazit
6.000.000 Ozkan Dtilger 6 l9 24 6

1 B Nama

Yazil,t

50.000.000 Pegasus Hava

Taçrmacrhpr

A.$.

5 25 29 5

Toplam 100.000.000

Ø
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1.3.9. Paylar Üzerinde Takyidat ve Paylarm gekli incelemesi

T.C. Beçiktaç l5.Noterli[i'nce 28.12.2015 tarihli ve 13987 yevmiye numarasl ile onaylanmrç

$irket pay defterine göre; paylar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadrr.

1.3.10. Pay Devir Krsrtlarr

Esas Sözleçme'nin "Pay Devri Stntrlamast" baçhkh l6'ncr maddesi hükmü uyannca; $irket
(A) ve (B) grubu paylar imtiyazhdrr. (C) grubu paylann hiçbir imtiyazr bulunmamakta olup,
(C) grubu paylarrn devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasasr

Mevzuatt ve içbu esas sözleçme hükümlerinin sakh tutulmasr kaydr ile serbesttir.

$irket (A) ve (B) grubu paylarrn devri ise ancak, $irket Yönetim Kurulunun onayr ile
mümkündür.

$irket Yönetim Kurulu;
(Ð Ana Sözleçmede açafrda belirtilen Önemli Sebepleri ileri sürerek veya
(iÐ Devredene, paylannt, delerini ödemek suretiyle, öncelikle devredilmek istenen pay

hangi gruba aitse o gruba ait paylann diger sahiplerinden biri veya birkaçr veya aynr
gruba ait pay sahiplerinden hiçbirinin talepte bulunmamasr halinde srrasryla, diler
gruba ait paylarm sahiplerinden biri veya birkaçr ya da diler gruba ait pay

sahiplerinden dahi hiçbirinin almak istememesi halinde, $irket, devretmek isteyene,

$irket'in ve pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kiçilere satabilece[ini önererek,

bir pay devri talebine onay istemini reddedebilir.

Devir için gerekli olan onay verilmedigi sürece paylarrn mülkiyeti ve paylara bagh tüm haklar
devredende kalrr.

$irket tarafindan (A) ve (B) grubu nama yazth paylarrn devrinde girketin onay istemini
reddetmesi için bu Ana Sözleçme ile belirlenen "Önemli Sebepler" çunlardrr:

i) Türk Ticaret Kanunu madde 49312 gere$ince pay sahipleri çevresinin bileçimine iliçkin esas

sözleçme hükümleri, çirketin içletme konusu veya içletmenin ekonomik balrmsrzh[r
yönünden onaym reddini hakh gösteriyorsa,

ii) Türk Ticaret Kanunu madde 493/3 gerclince devralan, paylan kendi adrna ve hesabrna

aldr[rnr açrkça beyan etmiyorsa,

iii) Paylar bu Maddede belirtilen önahm, satlm ve ahm haklarrna riayet etmeden devredilmek
isteniyorsa,

iv) Paylar bu Madde kapsammda pay gruplanna tanlnan önahm haklannrn kullanrlmasr
beklenmeden veya bu Maddenin ilk paragrafinda belirtilen sÍaya göre teklif yaprlmadan veya
bu Maddeye aykrrr olarak devredilmek isteniyorsa,

v) Devralanrn ödeme yeterlili[i çüpheliyse, borca batrk, müflis veya ticari itiban zayfsa,

vi) Rakip baçka bir çirket, kiçi veya kuruluç veya onlarla iliçkili ya da onlann do[rudan veya
dolayh kontrolünde olan gerçek veya tüzel kiçilere veya gruplara devir yaprlmak isteniyorsa,

vii) Pay devri pay sahiplerinin yavru veya hakim çirketlerine yaprhyorsa,

W
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viii) Pay devri, yönetimi veya pay ya da oy haklannln veya kontrolünün ço[unlupu do[rudan
veya dolayh olarak yabancr uyruklu kiçi, kuruluç veya gruplara yaprhyorsa,

ix) Pay devri $irketin faaliyet alanmrn veya teknoloji, biliçim veya havacrlft sektörünün
drçrndan bir kiçi, kuruluç veya gruba yaprhyorsa.

Bu madde uyannca $irket Yönetim Kurulunun onayr allnmadan yaprlacak (A) ve (B) grubu
pay devirleri $irkete karçt geçersizdir ve devir için gerekli onay verilmedi$i sürece paylarrn
mülkiyeti ve paylara ba$r tüm haklar devredende kalrr. (A) Grubu Paylar devredilmek
istendilinde öncelikle bu paylar diger (A) Grubu Pay sahiplerine teklif edilecek olup, diler
(A) Grubu Pay sahiplerinin bu konuda Önahm Hakkr (Rüçhan Hakkr) olacaktrr. (B) Grubu
Paylar devredilmek istendi[inde öncelikle bu paylar (B) Grubu Pay Sahiplerine teklif edilecek
olup difer (B) Grubu Pay Sahiplerinin bu konuda Önahm Hakkr (Rüçhan Hakkr) olacaktrr.

Eler teklif edilen payr ilgili gruptan kimse almak istemezse devre konu pay diSer imtiyazh
pay grubuna teklif edilecektir. Bu durumda diper grubun ikinci srrada ve çarta balh (birinci
srradakinin almak istememesi çarttna ba!h) bir önahm hakkr olacaktr. Kendi pay grubundan
kimsenin payr almak istemedipi, di$er pay grubunun da teklif edilen payr satrn almak
istemedi$i takdirde ancak o zaman söz konusu paylar, $irket'in yadapay sahiplerinin rakibi
olmayan üçüncü kiçilere teklif edilebilir

(A) ve (B) grubu pay devirlerinin $irket pay defterine içlenmesi bu maddede ifade edilen
Yönetim Kurulu onayt üzerine gerçekleçir. Yönetim Kurulu bu Ana Sözleçmede belirtilen
devir kurallarrna uygun yaprlmayan (A) ve (B) grubu pay devirlerini pay defterine
kaydetmeme hakkrna sahip olup, bu kurallara aykn olmasma ra$men yaprlan devirler çirkete
karçr hükümsüzdür.

1.3.11. Paylarrn Devir ve Tedavülü

Esas Sözleçme'nin "Pay Devri Smrrlamasr" baçhkh l6'ncl maddesi hükmü uyannca; $irket
(A) ve (B) grubu paylar imtiyazhdrr. (C) grubu paylarrn hiçbir imtiyazr bulunmamakta olup,
(C) grubu paylann devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasasr
Mevzuatt ve içbu esas sözleçme hükümlerinin sakh tutulmasr kaydr ile serbesttir.

$irket (A) ve (B) grubu imtiyazh paylann devri ise, içbu Rapor'un 1.3.10. baçh$r altrnda
açrklanan devir krsrtlanna tabi olup ancak, $irket Yönetim Kurulunun onayl ile mümkündür.

T.C. Beçiktaç l5.Noterli$i'nce 28.12.2015 tarihli ve 13987 yevmiye numarasr ile onaylanmrç

$irket pay defterine göre; paylar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadrr.

1.3.12. Halka Arz

$irket yönetim kurulu 22.11.2021 tarihli ve 2021122 sayrh karan ile; girket Esas

Sözleçmesi'nin "$irketin Sermayesi" baçhkh 6. maddesinin vermiç oldupu yetkiye dayanank,
300.000.000.- TL kayrth serrnaye tavant içerisinde, 100.000.000.- TL olan çrkanlmrç
sermayesinin tamamt nakden karçrlanmak suretiyle 27.500.000.- TL nakit (bedelli) olarak o/o

27,5 orantnda artrnlarak 127.500.000 TL'ye çrkanlmasrna, arttnlan 27.500.000.- TL
sermayeyi temsil eden I TL nominal delerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak
olan 27.500.000 adet C Grubu payrn tamamlnrn nama yazir ve borsada içlem gören nitelikte
ihractna, ihraç olunacak paylara iliçkin olarak $irket pay sahiplerinin tamamrnrn yeni pay
alma haklarlntn halka arz kapsamtnda talepte bulunacak yatnmcrlar lehine krsrtlanmasrna ve
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serrnaye artrnmr kapsamrnda ihraç edilecek toplamda 27.500.000.- TL nominal delerli
olmak üzere her biri I TL nominal de[erli 27.500.000 adet payln belirlenecek halka arz fiyatt
üzerinden primli olarak çtkartlmasrna ve serrnaye piyasasr mevzuatr ve ilgili di$er mevzuat
hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesine karar vermiç olup, söz konusu yönetim kurulu
karan, TTK'nun 461'nci maddesinde öngörülen Rapor ile birlikte serrnaye piyasasr mevzuatl
hükümleri çerçevesinde tescil ve 24.11.2021tarihli ve 10458 sayrh TTSG'de ilan edilmiçtir.

$irket çtkarrlmrç sermayesinin 100.000.000 TL'den 127.500.000.- TL'ye çrkarrlmasr
nedeniyle arttnlacak 27.500.000.- TL nominal de$erli 27.500.000 adet C Grubu pay ve
mevcut 4 gerçek kiçi ortaklar Fatma Nur GÖKMAN, Dilek OVACIK, Hakan ClNlÜ, Ozkart
DÜLGER'in toplamda sahip olduklan 3.846.154.- TL nominal degerde ve Pegasus Hava
Taçrmacrlrlr A.$.'nin sahip oldufu 3.846.154.- TL nominal delerde olmak üzere toplam
7.692.308.- TL nominal deferli 7.692.308 adet C Grubu pay olmak üzere toplam
35.192.308.- TL nominal deperli 35.192.308 adet C Grubu payrn halka arzr planlanmaktadrr.

2. $iRKET YöNnrivri
2.1. Yönetim Kurulu

2.1.1. Yönetim Kurulu Oluçumu

$irket Esas Sözleçmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" baçhkh 7'nci maddesi hükmü
uyannca; $irketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu $irket
içlerinin ve her türlü malvarh$rnrn yönetimi ve $irket içletme konusu ile ilgili ve kanunen
Genel Kurulun yetkisine brrakrlan hususlar haricinde girketin tüm içlerini ilgilendiren
konularda yetkilidir.

$irketin içleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr

Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek 6 (altr) kiçiden oluçan bir Yönetim Kurulu
tarafindan yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kiçiler arasmdan da

seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin i (Bir)'i (A) Grubu Paylarrn çolunlu[una sahip olan Pay Sahibi
veya Pay sahipleri tarafindan gösterilen adaylar, 1 (Bir)'i (B) Grubu Pay Sahiplerinin

ço$unluSu tarafindan gösterilen adaylar arasmdan Genel Kurulca seçilir.

Bir tüzel kiçi Yönetim Kurulu'na üye seçildi[i takdirde, tüzel kiçiyle birlikte, tüzel kiçi adrna,

tüzel kiçi tarafindan belirlenen, sadece bir gerçek kiçi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu
üyesi olan tüzel kiçi kendi adrna tescil edilmiç bulunan kiçiyi her an deliçtirebilir. De[içiklik
tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (tiç) yrl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim
Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliginin herhangi bir nedenle

boçalmast veya baSrmsrz yönetim kurulu üyesinin ba$rmsrzh[rnr kaybetmesi halinde, Türk
Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasasr mevzuattna uygun olarak atama yaprlrr ve
müteakip ilk genel kurulun onaylna sunulur. Genel kurul tarafrndan seçimi onaylanan üye,
yerine seçildi$i üyenin kalan görev süresini tamamlar.

(A) ve (B) Grubu pay sahipleri tarafindan aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan
herhangi bir sebeple aynlmast halinde, hangi pay grubunun aday göstermiç oldu[u Yönetim
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Kurulu üyelilinde boçalma olduysa, yeni üye yine o pay grubunun gösterdi[i adaylar
arastndan TTK'ntn 363. maddesi uyannca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayrna sunulmak
üzere seçilerek tamamlanrr.

Yönetim Kurulu Baçkant, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen
yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu toplantr ve karar nisabtnda, (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday
göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de toplantrlara katrhmr ve

olumlu yönde oy kullanmalan çartttr. Aksi halde ahnan kararlar Yönetim Kurulu kararr

olmaytp, Yönetim Kurulu karanna ba[lanan sonuçlan hiçbir zaman do$urmaz. Türk Ticaret
Kanunu'nun 390/4 hükmü sakhdrr.

$irket'in 26.03.2021 tarihli 2020 hesap dönemi olafian genel kurul toplantrsrnda atanan ve
21.04.2021tarihinde tescil ve 22.04.2021tarihli ve 10315 sayrh TTSG'de ilan edilen; ayrrca,
09.11.2021 ola$anüstü genel kurul toplantrsrnda seçilen ve 15.11.2021 tarihinde tescil ve
18.11.2021 tarihli ve 10454 sayrh TTSG'de ilan edilen yönetim kurulu üyeleri açafirdaki
gibidir:

8 Esas Sözleçme'nin 7'nci maddesi hükmüne istinaden 09.11.2021 tarihli ola[anüstü genel kurulda A Grubu pay
sahiplerinin çolunlu[u tarafrndan aday gösterilerek seçilen üyedir.

e Esas Sözleçme 7'nci maddesi hükmüne istinaden 09.11.2021 tarihli olaganüstü genel kurulda B Grubu pay
sahipleri çogunlulu tarafrndan aday gösterilerek seçilen üyedir

Adr - Soyadr Görevi Seçildifi Genel
Kurul Tarihi

Görev Süresi

Fatma

cÖruRN8
Nur Yönetim Kurulu Baçkanr 09.11.2021 3 ytl

Dilek OVACIK Yönetim Kurulu Baçkan

Yardlmcrsr
09.11.2021 3 yrl

Barbaros

KUBATOGLU9
Yönetim Kurulu Uyesi 09.tr.202t 3 yrl

Nasuh Nazif ÇETN Yönetim Kurulu Uyesi 09.lt.2021 3 yrl

AIi UZI.IN Yönetim Kurulu Üyesi 09.r1.2021 3 yrl

Atilla LiSE Yönetim Kurulu Uyesi 09.rt.2021 3 yrl
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2.1.2. Ba$tmsrz Yönetim Kurulu Uyeleri

$irket Esas Sözleçmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" baçhkh T.maddesi hükmü uyannca;
Yönetim Kurulunda görev alacak balrmsrz üyelerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Piyasasr
Kurulu'nun kurumsal yönetime iliçkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SPK'nm Kurumsal Yönetim Teblili uyannca, paylannm ilk defa halka arz edilmesi için
Kurul'a baçvuran ortakhklar, Kurul tarafrndan gruplann belirlenmesine iliçkin listenin ilanrna
kadar üçüncü grupta yer alan ortakhklarrn yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylannrn
borsada içlem görmeye baçlamasl sonrasrnda yaprlacak ilk Genel Kurul tarihi itibarryla
gerekli uyumu sallamak zorundadrr.

$irket'in balrmsrz yönetim kurulu üyeleri, içbu Rapor tarihi itibanyla henüz seçilmemiçtir.

2.1.3. Yönetim Kurulu Komiteleri

$irket Esas Sözleçmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" baçhkh 7'nci maddesi 12'nci fikrasr
hükmü uyannca; Yönetim Kurulu'nun seffnaye piyasasr mevzuatr ile Türk Ticaret Kanunu ve
ilgili mevzuat kapsamrnda kurmakla yükümlü oldu$u komitelerin oluçumu, görev ve çahçma
esaslan ile Yönetim Kurulu ile iliçkileri hakkrnda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanrr.

SPK'nm Kurumsal Yönetim Tebligi uyannca, paylarmrn ilk defa halka arz edilmesi için
Kurul'a baçvuran ortakhklar, Kurul tarafrndan gruplann belirlenmesine iliçkin listenin ilanrna
kadar üçüncü grupta yer alan ortakhklarrn yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylannrn
borsada içlem görmeye baçlamasr sonraslnda yaprlacak ilk Genel Kurul tarihi itibanyla
gerekli uyumu sallamak zorundadrr.

$irket'in ba$rmsrz yönetim kurulu üyeleri, içbu Rapor tarihi itibanyla henüz seçilmemiç
oldufundan, SPK'ntn Kurumsal Yönetim Tebli[i uyarmca kurulmasr zorunlu olan
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanmasr ve
gerekti[inde yetki, görev ve sorumlulu$u Kurumsal Yönetim Komitesi'ne brrakabilece$i
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin içbu Rapor tarihi itibanyla kurulmamrçtrr.

2.1.4. Y önetim Kurulu Toplantrlanna iliçkin Esaslar

$irket Esas Sözleçmesinin 7'nci maddesi uyannca;

Yönetim Kurulu Baçkant, (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen
yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim kurulu $irket'in içleri ve muameleleri gerektirdili zamanlarda toplanrr. Ancak,
Yönetim Kurulunun yrlda en az dört defa toplanmasr zorunludur. Yönetim Kurulu toplantrlarr

çirket merkezinin bulundupu yerde yaprlabilece[i gibi, yurtiçinde veya yurtdrçrnda Yönetim
Kurulunca uygun görülen bir yerde yaprlabilir.

$irket'in yönetim kurulu toplanttstna katrlma hakkrna sahip olanlar bu toplantrlara, Türk
Ticaret Kanunu'nun I527'nci maddesi uyannca elektronik ortamda da katrlabilir. Bununla
birlikte Rapor tarihi itibarryla $irket henüz Ticaret $irketlerinde Anonim girket Genel
Kurullarr Drçrnda Elektronik Ortamda Yaprlacak Kurullar Hakkrnda Tebli[ hükümleri
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uyarlnca hak sahiplerinin bu toplantrlara elektronik ortamda katrlmalarrna ve oy vermelerine
imkân tanryacak Elektronik Toplantr Sistemi kurmamrç veya satm almamrçtrr.

Yönetim Kurulu toplantr ve karar nisabrnda, (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday
göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de toplantrlara katrhmr ve
olumlu yönde oy kullanmalan çarttr. Aksi halde alman kararlar Yönetim Kurulu karan
olmaytp, Yönetim Kurulu karanna ba[lanan sonuçlan hiçbir zaman do[urmaz. Türk Ticaret
Kanunu'nun 390/4 hükmü sakhdrr.

2.1.5 $irketin 2018, 2019,2020 ve 2021Yrllanna iliçkin Yönetim Kurulu
Toplantrlanna iliçkin Tespitler

$irketin 2018,2019,2020 ve 2021 yúlarna ait Yönetim Kurulu Kararlan aça[rdaki Tablo'da
yer verilen Yönetim Kurulu Karar defterleri üzerinden incelenmiçtir.

Yönetim Kurulu Karar Defterleri

2018 yrhnda toplam 8,2019 yrhnda toplam 4, 2020 yrhnda toplam 5, 2021 yrltnda içbu Rapor
tarihi itibanyla toplam 25 karar ahndrgr tespit edilmiçtir. Kararlarm incelenmesi neticesinde;
tüm kararlarrn TTK ve $irket Esas Sözleçmesi'nde öngörülen toplantr ve karar yetersayrsr ile
altnmrç olduSu görülmüçtür. Yönetim Kurulu kararlannda da herhangi bir muhalefet çerhinin
bulunmadrSr tespit edilmiçtir.

2.1.6. Yetki Devri ve TemsÍl

$irket Esas Sözleçmesi'nin $irket'in "$irketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev
Da[rlrmr" baçhkh 8'nci maddesi hükmü uyannca; $irket'i temsil ve tlzam yetkisi yönetim
kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371'nci maddesi uyannca temsil
yetkisini bir veya dahafazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kiçilere devredebilir.
(A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu
üyelerinin her ikisinin de temsil yetkisini haiz olmasr çarttrr. Temsile yetkili kiçileri ve
bunlann temsil çekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil
yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin srnrrlandrrrlmasr, iyi niyet sahibi üçüncü
kiçilere karçr hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir çubenin
içlerine özgülendiSine veya birlikte kullanrlmasrna iliçkin tescil ve ilan edilen srnrrlamalar
geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 377. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri sakhdrr.

$irket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle
evraktn, teklit talep, kabul ve beyanlarrnrn geçerli olabilmesive $irketi ilzam edebilmesi için,
bunlartn Yönetim Kurulu tarafindan kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza

Yrl Yevmiye No Noterlik Onay Tarihi

2018 00020 Beçiktaç 15. Noterligi 02.01.2018

20r9 00t21 Beçiktaç 15. Noterligi 04.01.2019

2020 06768 Beçiktaç 15. Noterlifi 02.07.2020

2021 83 Beçiktaç 15. Noterligi 05.01.202r
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edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kiçi veya kiçilerin çirket unvanr altrna vazedecekleri
imzalan ile mümkündür. $irketi ilzama yetkili kiçilerin ne çekilde imza edecekleri usulü
Yönetim Kurulu tarafindan tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun375. maddesinde tanrmlanan devredilemez görev
ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarrnca yönetimi
düzenleyeceSi bir iç yönergeye göre, krsmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu
üyesine veya üçüncü kiçiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev süresini açan sözleçmeler ve sair içlemler akdedebilir.

2.1.7 Yönetim Kurulu iç Yönergesi

Esas Sözleçme'de $irket Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde
tantmlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367.
maddesi uyannca yönetimi düzenleyece[i bir iç yönergeye göre, krsmen veya tamamen bir
veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kiçiye devredebileceli öngörülmüçtür.

$irket, 17.11.2021tarihinde tescil ve 17.11.2021tarihli ve 10453 sayrh TTSG'nin99l-992
sayfalarrnda ilan edilen, Bakrrköy 3T.Noterligi'nin 16.11.2021 tarihli ve 23406 sayr ile
tasdikli 15.11.2021tarih ve 2021120 sayrh yönetim kurulu karan ile 15.11.2021tarihli ve (3)
numarah $irket Srnrrh Yetkilere itiçt<in iç Yönergesini kabul etmiçtir.

2.l.8.imza Yetkileri

Bakrrköy 26.Noterlili'nin 10.11.2021tarihli ve 18231 sayr ile tasdikli, 09.11.2021tarihinde
yaprlan ola[anüstü genel kurul toplantrsrnda yönetim kurulu üyeliline seçilen yönetim kurulu
üyelerinin görev taksimi ve imza yetkilileri, Beçiktaç l5.Noterli$i'nin l2.l l.202l tarihli ve
14367 sayr ile tasdikli, 11.11.2021 tarihli ve 2021119 sayrh yönetim kurulu karan ile
belirlenmiç olup; $irket Esas Sözleçmesi'nin 7 ve 8'nci maddeleri uyannca Yönetim Kurulu
Baçkanr Fatma Nur GÖKMAN ile Mahmut Barbaros KUBATOGLU'nun girket unvanr veya

$irket unvantnt gösteren $irket kaçesi altrna atacaklan VIÜgTEREK imzalarr ile $irketi her
konuda en geniç çekilde ve slnrrslz temsil etmeye yetkili krlmmalanna karar verilmiçtir. Karar
15.11.2021 tarihinde tescil ve 18.1I.2021tarih ve 10454 sayrh TTSG'nin265.sayfasrnda ilan
edilmiçtir.

$irket, 17.11.2021tarihinde tescil ve 17.11.2021 tarihli ve 10453 sayrh TTSG'nin 991-992
sayfalarrnda ilan edilen, Bakrrköy 3T.Noterli$i'nin 16.11.2021 tarihli ve 23406 sayr ile
tasdikli 15 .ll .2021 tarih ve 2021120 sayrh yönetim kurulu kararr ile 15.11 .2021 tarihli ve (3)
numarah $irket Srnrrh Yetkilere itiçtcin iç Yönergesi ile;

- Genel Müdür'ün "Münferit imzasl" ile ve Genel Müdürün izin, hastahk ve sair
sebeplerle müsait olamamast durumlarrnda, kendisine tanrnmrç hallerle srnrrh olarak
Satrç ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardrmcrsr'nrn'oMünferit imzasr" ile;

- Genel Müdür ve Sattn Alma Ve Mali islerden Sorumlu Genel Müdür Yardrmcrsr'nm
"Müçterek imzasl" ile ve Genel Müdürün izin, hastahk ve sair sebeplerle müsait
olamamast durumlarrnda müçterek imza yetkilerine sahip olduklarr konularla srnrlr
olarak, Genel Müdürün yerine Satrç ve Paznlamadan Sorumlu Genel Müdür
Yardtmctst ve Satrn Alma Ve Mali içlerden Sorumlu Genel Müdür Yardrmcrsrnrn

nlv
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"Müçterek imzalan" ile,

- Sattn Alma ve Mali içlerden Sorumlu Genel Müdür Yardrmcrsr ve Mali içler
Müdürü'nün "Müçterek imzalan" ile

- Sadece Yönetim Kurulu Karannrn varhpr aranaÍL

haller detayh ve tahdidi belirlenmek suretiyle srnrrh imza yetkileri düzenlenmiçtir. iç Yönerge

çerçevesinde srntrlt imza yetkililerine iliçkin T.C. Bakrrköy 26. Noterligince 18.11.2021
tarihli ve 18648 sayr ile tasdik edilen l5.ll.2021tarihli ve 2021/21 sayrh Yönetim Kurulu
karan 22.71.2021 tarihinde tescil edilerek 23.11.2021 tarihli ve 10457 sayrh TTSG'de ilan
edilmiçtir.

2.1.9. Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesinin S'nci tr'rkrasl
Kapsamlnda Yaprlan Açlklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fikrasr hükmünde kapsamrnda; $irket yönetim
kurulu üyeleri ile yönetim kontrolünü müçtereken elinde bulunduran pay sahiplerinin
02.11.2021 - 15.11.2021 tarihleri itibarryla taraftmtza sunulan adli sicil kaytlannda ve
SPK'ya yaprlan izahname onay baçvurusu ekinde yer verilen beyan yazian çerçevesinde
yaprlan incelemede;

Sermaye piyasast mevzuatrnda ve 541I sayrh Bankacrhk Kanununda yer alan suçlar, TCK'nm
282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarhlr de$erlerini aklama suçundan ve
ödünç para verrne içleri hakkrnda mevzuata aykrnhktan, devletin güvenli[ine karçr suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin içleyiçine karçr suçlar, milli savunmaya karçr suçlar, devlet
strlartna karçr suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüçvet, hrrsrzhk, dolandrrrcrhk, sahtecilik,
güveni köti.iye kullanm4 hileli iflas, biliçim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme

veya de[içtirme, banka veya kredi kartlannm kötüye kullanrlmasr, kaçakçrhk, vergi
kaçakçrh$r veya hakstz mal edinme suçlarrndan hüküm giymemiç olmasr çartrnr taçrdrklarr,
aynca TCK'nm 53. maddesinde belinilen süreler geçmiç olsa bile kasten içlenen bir suçtan

dolayr beç yrl veya daha fazla süreyle hapis cezasrna çarptrrlmamrç olduklan tespit edilmiçtir.

3. GENEL KURUL

3.1. $irket Esas Sözleçmesi'nde Belirlenmiç Olan Esaslara iliçkin Tespitler

$irket Esas Sözleçmesi'nin "Genel Kurul" baçhkh 9'ncu maddesi hükmü uyannca; Genel
Kurullar olalan ve olalanüstü olarak toplanrr. Bu toplantrda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili
hükümleri göz önüne almarak Yönetim Kurulu tarafindan hazrlanan gündemdeki konular
görüçülerek karara baSlanrr. Ola[anüstü Genel Kurul çirket içlerini gerektirdi[i hallerde
toplanarak gerekli kararlan alrr.

Bu toplantrlara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasasr Kanunu'nun ilgili
hükümleri uygulantr. Genel Kurul toplantrsma ça[n konusunda Sermaye Piyasasr

Kanunu'nun 29ll hükmü sakhdrr.

Genel Kurul toplanttstntn içleyiç çekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantrsr
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
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$irketin Genel Kurul toplantrlartna katrlma hakkr bulunan hak sahipleri bu toplantrlara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarmca elektronik ortamda da katrlabilir. Rapor tarihi
itibanyla $irket tarafindan elektronik ortamda Genel Kurullara katrhm sistemi henüz $irket
tarafrndan tesis edilmemiçtir.

Genel Kurullar $irket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun karan üzerine $irket merkezinin
bulundulu çehrin elveriçli bir yerinde toplanr.

Genel Kurul Toplanttlartna, Yönetim Kurulu Baçkanr baçkanhk eder. Yönetim Kurulu
Baçkanrnrn hazr bulunmadrpr durumda toplantr baçkanr Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurul toplanttstnda haztr bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklannr, paylannrn
toplam itibari de$eriyle orantrh olarak kullanrr. (A) grubu ve (B) grubu pay sahiplerinin
elinde bulundurduklarr her bir (A) ve (B) grubu pay için beç oy hakkr, (c) grubu pay
sahiplerinin elinde bulundurdulu her bir (C) grubu pay içinse bir oy hakkr vardrr. Oy
kullanrlrrken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili di[er mevzuat
hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantrlannda pay sahipleri kendilerini di[er pay sahipleri arasrndan veya
hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. $irkette pay sahibi olan vekiller
kendilerine ait paylardan do$an oylanndan baçka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldu[u
oylarr dahi kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasasr Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya
iliçkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantrlartnda oylar açrk ve el kaldrrmak sureti ile kullanrhr. Bu konuda
Sermaye Piyasasr Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

$irket genel kurul toplanttlarmda Türk Ticaret Kanunu ve sennaye piyasasr mevzuatr

çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar ahnrr. Türk Ticaret
Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 29. maddesi sakh kalmak üzere
gündemde yer almayan konular görüçüleme z v e kar ar a ba$lanamaz.

Genel kurul toplanhlannda, toplantr ve karar yeter sayrsrnda sermaye piyasasr mevntatt
hükümleri ile Sermaye Piyasast Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantr ve karar nisabr; Türk Ticaret Kanunu'nun sermayenin tümünü oluçturan
paylarrn sahiplerinin oybirli$iyle almmasr gereken halleri düzenleyen 421/2 hukmu ve
sermayenin en az %o7í'ini oluçturan paylann sahiplerinin olumlu oylannr gerektiren halleri
düzenleyen 42113 hükmü ile içbu ana sözleçmede aranan daha yüksek nisaplar sakh kalmak
kaydryla, $irket sermayesini temsil eden paylardan dolan toplam oy haklarrnrn en az Yo70'ine
sahip pay sahiplerinin katrhmr ve olumlu oylan ile sa[lanrr.

Türk Ticaret Kanunu'nun 479'uncu maddesinin üçüncü fikrasrnda düzenlenen hallerde
yetersayrlar, oran aynl kalmak kaydryla, sermayeyi temsil eden paylar üzerinden hesaplanrr.

Yukarrda ifade edilen esaslar drçrnda alman kararlar Genel Kurul karan olmayrp, Genel Kurul
karanna ba$lanan sonuçlan hiçbir zaman doSurmaz.

Bu madde ile düzenlenen Genel Kurul toplantr ve karar nisaplanna ilk toplantrda
ulaçrlamadr$r takdirde, ikinci toplantrnrn yaprlabilmesi ve burada karar almabilmesi için de
aynr toplantr ve karar nisabl aranacaktlr.
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ikinci toplantrda da bu nisaplar sallanamazsa toplantr yaprlmamrç velveya karar ahnmamrç
sayrlacaktrr.

$irket 2018,2019 ve 2020 mali yrllanna iliçkin olafan genel kurul toplantrlannr yapmrçtrr.
2021 mali yrh ola[anüsti.i genel kurul toplantrsr 09.1 L2021tarihinde yaprlmrçtrr.

Söz konusu ola$an genel toplanttlan kapsamrnda, finansallann onaylanmasr, yönetim kurulu
üyelerinin ibrast, ücretlerinin tespiti, ba[rmsz denetim çirketinin seçimi, kâr daSrtrmr, iç
yönergelerin kabulü, imza yetkililerinin belirlenmesine iliçkin mutad kararlar ahnmrçtrr.

$irket'in T.C. Beçiktaç 15. Noterli[i'nin 28.12.2015 tarihli ve 13986 yevmiye numarasr ile
tasdik edilen genel kurul karar defterinde ve $irket tarafindan tarafimtza ibraz edilen $irket'in
2078, 2019, 2020 ve 2021 tarihli olafan ve ola$anüsti.i genel kurul toplanhlanna iliçkin
toplantr tutanaklan ve hazr bulunanlar listesi tarafimtzca incelenmiç söz konusu genel kurul
toplanttlannrn TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yaprlmrç oldulu tespit
edilmiçtir. $irket tarafindan söz konusu genel kurul kararlanna karçr herhangi bir iptal ve
benzeri dava açtlmamrç oldu[u taraftmtza beyan edilmiçtir. Genel kurullarda karara baflanan
gündem maddelerinden tescile tabi kararlann tescil ve ilanlannrn yaprldr[r tespit edilmiçtir.

$irket'in 26.12.2014 tarihli 2013 hesap dönemi Olagan Genel Kurul Toplantrsrnda kabul
edilen ve istanbul Ticaret Sicil Memurlu$u'nca 31.12.2014 tarihinde tescil ve 06.01.2015
tarihli ve 8730 sayrh TTSG'de ilan edilen "Genel Kurul Çalrymø Esas ve Usulleri Hakkmda
iç Yönergesi'nin" Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlannrn Usul ve Esaslan ile Bu
Toplantrlarda Bulunacak Bakanhk Temsilcileri Hakkrnda Yönetmeli[in ekindeki örnele
uyumlu hazrrlandr[r tespit edilmiçtir. Halka arzr takip eden ilk genel kurul toplantrsmda
serrnaye piyasasr mevzuat hükümlerini kapsayacak çekilde tadili gerekmektedir.

4. BAðrMSrZ Dr$ DENETiM

$irket Esas Sözleçmesi'nin 13'ncü maddesine göre; $irket'in ve Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili diler mevzuatta öngörülen hususlarm denetiminde Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Mevzuaû ve ilgili mevzuathükümlerine uyulur.

$irket Esas Sözleçmesi'nin l9'ncu maddesine göre; Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan
düzenlenmesi öngörülen fina¡rsal tablo ve raporlar ile balrmsrz denetim raporlan, TTK'nrn
ilgili hükümleri ve SPK düzenlemeleri uyarmca kamuya açftlanrr.

$irket'in 31.12.2018, 31.12.2019, 37.12.2020 ve 30.09.2021 tarihli finansal tablolannrn
denetimini yapan kuruluç DRT BaSrmsz Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müçavirlik
A.$. olup, sorumlu ortak baç denetçi Cem TOViL'dir. Balrmsz denetim kuruluçunun
görevden altnmast, görevden çekilmesi ya da deliçmesi söz konusu olmamrçtrr. Söz konusu
mali yrllara iliçkin baprmsrz denetçiden balrmsrzhk beyanlarr ahnmrç ve ba$rmsrz denetime
iliçkin genel kurul kararlan usulüne uygun olarak tescil edilmiçtir.

26.03.2021tarihinde yaprlan 2020 hesap dönemi olalan genel kurul toplantrsrnda, gündemin
9'ncu maddesinde 2021 hesap dönemi için de DRT Bafrmsrz Denetim ve Serbest

Muhasebecilik Mali Müçavirlik A.g. seçilmesine oybirligiyle karar verilmiçtir.
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5. RUHSAT LiSANS VE iZINLER

5.1. $irket'in Tabi Oldufu Mevzuat

$irket tarafrndan temin edilen bilgiler çerçevesinde; global operasyonlan bulunan $irket, T.C.
Kanunlan yanl slra, gerek hizmet ve faaliyetleri gerekse, faaliyet gösterdi[i, hizmet sundu[u,
veri içledi$i ya da veri depoladr$r yabancr ülkelerin veri içleme ve kiçisel veri koruma gibi
konulan düzenleyen yerel mevzuatrna, hem de havacrhk ve seyahat sektörünü global olarak
düzenleyen International Air Transport Association/Uluslararasr Hava Taçrmacrhlr Birlili
(.'IATA") gibi global sektör kuruluçlarrnrn kurallanna tabiidir. Bu kanun ve kurallar zaman
içerisinde de$içebilir, ilave kurallar gelebilir ve olasr degiçikliklerin girket ve faaliyetleri
üzerinde önemli etkileri de olabilir.

$irket'in faaliyetleri gere[i tabi oldu[u baçhca Türk mevzuatr aça[rda listelenmektedir.
Açagrda de[indiSimiz Türk mevzuat ve kurallan ile uluslararasr regülasyon sadece özel
ömekler olarak verilmiç olup, tam ve eksiksiz bir mevzuat listesi olarak düçünülmemelidir;

Türk mevzuatl

- 26.6.2001 tarihli ve24454 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yürürlü[e giren469l
sayrh Teknoloji Geliçtirme Bölgeleri Kanunu

- 2810212008 tarihli ve 26814 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanarak yürürlü[e giren
5746 sayú Araçtrrma Geliçtirme ve Tasanm Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkrnda
Kanun

- 2410711963 tarihli ve 11462 sayili Resmi Gazele'de yayrmlanarak yürürlü[e giren 378

sayih Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu ile ilgili BaztDüzenlemeler
Hakkrnda Kanun

- 13.12.1951 tarihli ve 7981 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 5846 sayrh Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu

- 7.4.2016 tarihli ve 29677 sayth Resmi Gazetede yayrmlanarak yürürlüSe giren 6698

sayrh Kiçisel Verilerin Korunmasr Hakkrnda Kanun
- 10.08.2016 tarihli ve 29797 sayili Resmi Gazete'de yayrmlanan Teknoloji Geliçtirme

Bölgeleri Uygulama Yönetmeligi
- 28.72007 harihli ve 26596 sayth Resmi Gazete'de yayrmlanan 200614 Tebli[ ve

20.5.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayrmlanan Döviz Kazandrrrcl Hizmet Sektörleri
Markalaçma Destekleri hakk rnda 25 6 4 say ú Kar ar l "Turquality mev zvatf '

Global mevzuat

- Kiçisel Verilerin Korunmasr hakkrnda Avrupa Birli[i Veri Koruma Tüzü[ü
("GDPR.,):

25 Mayts 2018 tarihinde yürürlüle giren bu Tüzük ile Avrupa Birligi üyesi ülkelerin kiçisel
verilerin korunmast hususunda çrkarmrç olduklarr yerel direktifleri yürürlükten kalkarak, tüm
üye ülkelerde GDPR yürürlü[e girmek suretiyle düzenlemede tekilliSe gidilmiçtir. GDPR
kurallartntn Türk Hukuku açrsrndan önemi; gerek GDPR gerekse Avrupa Birlifi Gizlilik
Direktifi ("European Union Privacy Directive I 95l46lEC "PD") ile söz konusu kurallara
uyum göstermemiç olan birlik harici ülkeler ile veri paylaçrmmrn yasaklanmrç olmasrdr.
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Kiçisel verilerin birlik ülkeleri haricine transfer edilmesi halinde, bu transferin yanl srra

transfer edilen ülkedeki kiçisel verilerin korunmasr hususu da önem kazanmaktadrr. Kiçisel
verilerin güvenli[inin saflanamadr$r ülkeler "siyah liste"ye almacaktrr. Bu sebeple, Türk
Kiçisel Verilerin Korunmast Kanunu ("KVKK"), AB mevzuatr ile uyumlu düzenlemeler
öngörmüçti.ir. Müçteri havayoluna hizmet verirken o havayolunun yolcu verilerini içleyen,

kullanan, depolayan, zaman zaman transfer eden $irket açrsrndan GDPR ile KVKK'ya uyum
büyük önem taçtmakta, bu mevzuatlar çerçevesinde asli sorumlu statüsündeki müçteri hava
yoluna karçr da $irket sorumlu olmaktadrr.

- IATA BSP @illing and Settlement Plan/tr'aturalama ve Mahsuplaçma Platformu)
Regülasyonu:

Bir yandan IATA'nrn akredite ettili yolcu satrç acentalannm satrç, raporlama, ödeme ve
hesaplaçma prosedürlerini kolaylaçtrnp basitleçtirmek, di$er yandan BSP havayollarrnrn mali
kontrol ve nakit aktçmt iyileçtirmek için IATA tarafindan kurulmuç merkezi bir sistem ve
global ticari havacrhkta benimsenen yerleçik bir regulasyondur.

Bu sistem sayesinde acentalar satrç raporlannl ve ödemelerini tek bir merkezi noktaya
yapmak|a, hava yollan da tüm acentalan kapsayan tek bir ödeme almaktadrr. Tüm BSP
havayollan adrna elektronik bilet kullanrmr sayesinde iç yükü azalmakta, acenta satrçlarr
elektronik ortamda raporlanmaktadrr. 180'den fazla ülkede kullanrlmakta olan BSP
operasyonuna 370 civannda havayolu katrlmrç olup, $irket'in de müçterisi olan bazr BSP
havayollanndan alacaklannr BSP sistemi üzerinden tahsil etti[i taraftmtzabeyan edilmiçtir.

Sair Mevzuat

- Kiçisel Verilerin Korunmasr Kanunu

Kiçisel Verilerin Korunmasr Kanunu çerçevesinde, 07.10.2016 tarihi itibarryla kiçisel
verilerin yasa drçr yollarla toplanmasr, içlenmesi ve iletilmesi durumunda Türk Ceza Kanunu
hükümleri çerçevesinde idari para cezalart ve cezai yaptrrmlar getirilmiçtir. Kanuna göre;

- kiçisel bilgiler sadece veri sahibinin açrk nza vermesi halinde içlenebilir;

- veri sahipleri kendi kiçisel verilerine eriçme ve very sorumlusuna baçvurma hakklna
sahiptir;

- ülke drçrna veri transferi için veri sahibinin açft nzasr gereklidir ve;

- kuruluçlar bilgi güvenli sallamak için gerekli güvenlik önlemlerini almak
zorundadlr.

Kanun, kiçisel veri içleyen tüm çirketler için geçerlidir ve gerçek kiçi müçterilere,
tedarikçilere ve çahçanlara iliçkin kiçisel verileri kapsamaktadrr. $irket faaliyetlerini Kanun
hükümlerine uygun hale getirmek için bir KVKK uyumluluk programl uyguladrlrnr ve çeçitli
tedbirler aldt[tnt, kendi personelinin bilgileri açrsrndan, veri sorumlusu statüsünde olup, Veri
Koruma Sicili'ne KVKK'da öngörülen kanuni süre içerisinde 31.12.2019 tarihinde kayrt
oldu[unu, bunun yaruslra bazr müçterisi havayolu yolcularmrn verilerini içlemesi, depolamasr

velveya transfer etmesi gerekebilecefini, bu çerçevede, havayolunun asli veri sorumlusu ve

$irket'in bazen veri içleyicisi stati.isünde olabilece$ini, bu statü gereli yürürlükteki Türk
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KVKK dahil hizmetin yaprldr$r yabanct yerel veri koruma kanunlanna da tabi olundulunu
beyan etmiçtir.

5.2. Ruhsatlar, Lisanslar, izinler ve Sertifìkalar

5.2.1. içyeri Açma ve Çahçma Ruhsatr

10.08.2005 tarihli ve 25902 saytlt resmi Gazete'de yayrnlanan içyeri Açma ve Çahçma
Ruhsatlanna itiçt<in Yönetmelik, bir istisna söz konusu olmadrfr müddetçe, içletmelerin,
içyerinde faaliyete baçlamadan önce, ofis, ma$aza, çirket merkezi ve depo gibi içyerleri için
bir içyeri açma ve çahçma ruhsatt almasrnr zorunlu krlmaktadrr. içyeri açma ve ça|çma
ruhsafi almmadan açrlan içyerleri yetkili idareler tarafindan kapatrlrr.

içyeri açma ve çahçma ruhsatt taraftmtza iletilmemiçtir. $irket tarafindan tür depiçikli[i
öncesinde Hitit Bilgisayar Hizmetleri Ltd. $ti unvanr üzerinden Eskibüyükdere Caddesi
No:55/08 $içli, Maslak istanbul adresindeki çirket merkezi için ahnmrç 29.03.2010 tarihli ve
3-421-2010-402 sayú içyeri açma ve çahçma ruhsafi ibraz edilmiçtir. Tür degiçikligi
sonrastnda $irket merkezi istanbul Teknik Üniversitesi ("iTÜ"¡ An Teknokent Teknoloji
Geliçtirme Bölgesi'ne taçrnmtçttr. $irket tarafrndan, $irket Teknoloji Geliçtirme Bölgeleri
Kanunu çerçevesinde araçtrma ve geliçtirme faaliyetlerinde bulunmak üzere Arr Teknokent
yönetici çirketi olan An Teknokent Proje Geliçtirme Planlama A.g.'ye baçvurduklan,
$irket'in Teknoloji Geliçtirme Bölgeleri Kanunu kapsammda AR-GE çahçmasr yapmasl
uygun görülerek 01.01.2011 tarihinde ilgili bölgedeki ARI I binasrnm 24-2 nolu ofisi için
kira sözleçmesi yaprlmrç oldu$u, bu çerçevede $irket'in Teknokent'te faaliyetlerine baçladr$r,
2012'den itibaren faaliyetlerini An 2 binasmrn 601 nolu ofisinde sürdürdü[ü, ek olarak An 2
binasmtn 402 nolu ofisini de 2018 yrhndan itibaren faaliyet alanrna ekledigini beyan etmiçtir.

$irket'in Teknoloji Geliçtirme Bölgesi'nde olmasr ve elektrik, su, vb. aboneliklerin Teknokent
Yönetici $irket üzerinde bulunmast, bu giderlerin yansrtma usulü ile faturalandrrmasr
nedeniyle bölge adresinde içyeri açma ruhsafi ahmr için yaprlan giriçimler olumsuz
sonuçlanmtçtrr. Yönetici $irket An Teknokent Proje Geliçtirme Planlama A.$ tarafindan, iç
Yeri Açma ve Çahçma Ruhsatlarmtn bölgede bulunan di[er tüm firmalar için artrk T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanhlr tarafindan verilebilece[i ve bu çerçevede $irket dahil diler
firmalar için de Bakanh$a tümü adma Yönetici $irket tarafindan baçvuru yaprldrgr ve denetim
ekibinin gelmesinin beklendi$i yazút olarakbeyan edilmiçtir. Bu çerçevede, söz konusu içyeri
açma ve çahçma ruhsafi temini için $irket çahçmalan devam etmektedir.

$irket, 01.01.2011 tarihinden beri iTÜ An Teknokent Teknoloji Geliçtirme Bölgesi'nde
faaliyetlerini yünitmekte olup, içyeri açma ve çahçma ruhsatr ahnabilmesini teminen $irket
tarafrndan itÜ Arr Teknokent Yönetimi ile yaprlan muhtelif yazrymalar yaprlmrçtrr. T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanh[r bünyesinde istanbul il Sanayi ve Teknoloji Müdürlü!ü iç yeri
açma ve çahçtrrma ruhsatr konulu bilgilendirme yazlsl çerçevesinde, $irket tarafrndan gerekli
belgeler hazrrlanmtç olup, aynr yerde faaliyet göstermekte olan diger firmalarla birlikte
$irket'e de, iTÜ An Teknokent Yönetimi tarafindan, ilgili Bakanhk tarafrndan verilecek
randevu saatinde $irket'in yerinde ziyaretldenetim yaprlacalt ve son olarak 09.09.2021tarihli
ya çma ile henüz randevu sürecinin baçlamadrSr bildirilmiçtir. Bu çerçevede, bu iç yeri için
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içbu Rapor tarihi itibanyla bir içyeri açma ve çahçma ruhsatr ahnmadrlr ancak aynr yerdeki
diper firmalar gibi Yönetici $irket üzerinden yazrçmalann yaprlarak sürecin takip edildili
tespit edilmiçtir.

5.2.2. Lisans, Sertifika ve Yetki Belgeleri

$irket faaliyeti için sahip olmast gereken tüm izin, ruhsat ve sertifikalara sahip olup,

dökümüne aça[rda yer verilmektedir:

h
^

Firma Ad / Ulke Faaliyet Konusu S ertifika/Yetki Belgesi
Türü

SGS Sistem

Sertifikasyonu
/Türkiye

E-Fatura ve E-Bilet
Hizmetlerinin Sunulmasmr
Destekleyen Hizmet Yönetim
Sistemi

iSO/iEC 20000-1:2011

SGS Sistem

Sertifikasyonu
/Türkive

E-fatura ve E-bilet Hizmetleri iSO 22301:2012

SGS Sistem

Sertifikasyonu
/Türkiye

Seyahat Sektörüne Yönelik
Yazilim Üretimi, Bakrm, Satrç,

Banndlrma ve Destek
Hizmetleri

iSO 9001:2015

SGS Sistem

Sertifikasyonu
/Türkiye

Uygulanabilirlik Bildirgesine
Göre Baçta Seyahat ve
Taçrmacrhk Sektörlerine
Yönelik Yazútm Geliçtirme,
Banndrma ve E[itim ve
Damçmanhk Hizmetleri

iSO/iEC 27001:2013

Secureway Bilisim
Sist. ve Dan. San.

Ltd. $ti. / Türkiye

PCi DSS delerlendirme
kapsamrnda Paylaçrmh
Banndtrma Hizmeti
Saflayrcrh[r, internet I e'ticaret
ödeme içlemleri ve ödeme

sistemi alÛaprsr.

PCi-DSS (Odeme

Sistemleri Sertifikasr)

Uluslararasr Hava
Taçrmacrhlr Birli[i
(IATA)/Kanada

Yeni Da[rtrm Kanallarr:
teknolojinin seyahat

endüstrisinde ürünlerin mevcut
da[rtrm slnrlamalarrna alternatif
olarak kurumsal ve bireysel
ti.iketiciye ürün farkhlaçtrrmasr

ve pazara sunma süresi ve çeffaf
ahçveriç deneyimi itibanyla
perakende satrç çeklini
deÉistirmesini saÞlayacak

(NDC) 4. Dizey Sertifika
(Sistem Sa$ayrcr (Provider)

Sayfa29 I 72



kanallarr
Uluslararasr Hava
Taçrmacrhlr Birli$i
(IATA)/Kanada

Yeni Da$rtrm Kanallan:
teknolojinin seyahat
endüstrisinde ürünlerin mevcut
da$rtrm srnrrlamalanna alternatif
olarak kurumsal ve bireysel
tüketiciye ürün farkhlaçtrrmasr
ve pazara. sunma süresi ve çeffaf
ahçveriç deneyimi itibarryla
perakende satrç çeklini
deliçtirmesini sa$layacak
kanallan

(NDC) 4. Dizey Yetkinlik
(Dafrtrm Platformu-
(Aggregator)

Uluslararasr Hava
Taçrmacrh[r Birli$i
(IATA) Kanada

Elektronik Biletleme Teknik
Uyumluluk Sistem Sertifikalarr

TSP (Ticketing Service
Provider) Sertifikasr/muhtelif
ülkeler için

istanbul

Odasr

Sanayi Kapasite Raporu Sicil belgesinin ahnmasr ve
devamhhpr hakkrnda

T.C. Kültür ve
Turizm Bakanh$r
Türkiye

Seyahat Acentasr içletme
Belgesi

Seyahat Acentasl içletme
Belgesi

Sanayi
Teknoloji
Bakanh[r
Türkiye

VC Havayolu Yazrllmlarr Sanayi Sicil Belgesi

WIPO Madrid
(Uluslararasr

Marka Sistemi)

Markalann Uluslararasl Kaydr
için Madrid Anlaçmasr ve
Protokolü

Yenileme Sertifikasr

Sita / Amerika
Birleçik Devletleri

Havaalanr Self Servis Ortak
Kullanrm Platformu (Kiosk)

Crane DCS ürünü için
muhtelif havayollarr SITA
CUSS (kiosk) platform
sertifikasr

Sita / Amerika
Birleçik Devletleri

Havaalanr (CUTE)
Kullanm Platformu

Ortak Sita Cute için Common Use
Platform Sertifikasr

Resa Havalimanr
Veri Sistemi
Fransa

CREWS ve CREWS CUPPS
(CUTE versiyonu) özellikleri

RESA tarafindan Hitit'in
CRANE DCS ürününün tüm
havayollarr için
uygunlu[unun
sertifikalandrrlmasr

Colins Aerospace /
ingiltere

Havaalanl
Platformu

Ortak Kullanrm Crane DCS ürünü Arinc
Vmuse platformu için
Common Use Platform
Sertifikasr

Colins Aerospace I
ingiltere

Havaalanr
Platformu

Ortak Kullanrm Crane DCS ürünü Arinc C-
muse için Common Use
Platform Sertifikasr

Travsysy Havaalanr Ortak Kullanrm Crane DCS ürünü Travsys

YBK
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Hollanda Platformu CUPPS platform native ve

Cupps modu için Common
Use Platform S ertifikas r

IER / Fransa Havaalanr Self Servis Ortak
Kullanrm Platformu (Kiosk)

Crane DCS ürünü IER Cuss

Platform Sertifikasr (muhtelif
havayollarr için)

TAV Technologies

/ Türkiye
Havaalanr

Platformu
Ortak Kullanrm Crane DCS ürünü TAV

CUPPS için Common Use
Platform Sertifikasr

Materna Entegre
Yolcu Hizmetleri
Almanya

Hitit - CraneDCS 3.6a (Kiosk) Kiosk Yenileme Sertifikasr

5.2.3. Teçvik ve Projeler

4691 sayrh Teknoloji Geliçtirme Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliçtirme Bölgeleri
Yönetmelili, teknoloji firmalanna ve giriçimcilere teknoloji geliçtirmeleri ve bu teknolojileri
ticarileçtirmeleri için en uygun ortam ve olanaklan sunarak Türkiye'nin teknoloji geliçimine
katkr sallama hedefi ile teknoloji geliçtirme bölgelerinin kuruluçu, içleyiçi ve denetimi ve
bunlarla ilgili kiçi ve kuruluçlann görev, yetki, sorumluluklan ve diSer usul ve esaslarr

düzenlemektedir.

Yukanda saytlan kanun ve düzenlemeler çerçevesinde $irket, iTÜ Arr Teknokent Teknoloji
Geliçtirme Bölgesi sahastnda faaliyet göstermekte oldugundan ve yo[unlukla drç ülkelere
hizmef ihraç edip döviz kazandrncr içlem yaparak Türk markasrnr uluslararasl alanda
tanttmakta oldu[undan, bu alanlarda sa$lanan Teknoloji, Ar-Ge, Sosyal Güvenlik, Turquality
Marka destekleri ile zaman zamaî da Tübitak nezdinde yaptr[r bazr projelerde Tübitak
hibelerinden faydalanmaktad rr.

$irket tarafindan verilen bilgiler çerçevesinde; $irket'in son yrllarda yararlandr[r çeçitli
devlet teçvik ve avantajlan tutarsal olarak aça[rdaki tabloda gösterilmiçtir:

q
/1/

Devlet Teçvik ve Destekleri (TL) 31.12.2018 31.12.20t9 31.12.2020 30.09.2021
5746 Sayrh Kanun'dan Yararlanrlan Teçvikler I .020.3 l8 t.2s0.ts1 1.828.622 1.955.109
4691 Sayrh Kanun Kurumlar Vergisi Tetviki 3.850.238 6.714.193 3.8s6.330 5.728.988
4691 Saylt Kanun Gelir Vergisi Teçviki s.843.962 8.881.828 9.293.4s9 8.036.961
4691 Sayh Kanun Damga Vergisi Tesviki tgt.2t7 267.389 290.478 282.437
4691 Sayrh Kanun KDV Teçviki
Ekonomi Bakanhlr 2015-8 Sayrh Döviz
Kazandrncr Hiz. Tic. Desteklenmesi

4t4.643 L143.s96 658.7s2

TURQUALITY Marka destefi (*) 2.538.683

TOPLAM 11.310.378 18.257.165 15.927.641 18.542.178
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(*) $irket Eylùl 2020'den itibaren Turquality Marka Programt teçviklerinden faydalanmaya
baçlamrytr. 2020 harcomalarma ait teçvik baçvurulart 202 I ylmda onaylanarak ödenmiçtir.

Teknoloii Gelistirme Bölseleri Kanunu Kapsamrnda SaÉlanan Teçvikler

Teknoloji geliçtirme bölgeleri yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen
giriçimcilerin, araçttrmact ve akademisyenlerin srnai ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin
yanrnda veya yakmtnda yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan
vermek için kurulmuç akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

$irket'in itÜ an Teknokent Teknoloji Geliçtirme Bölgesi'nde bulunan merkezi, Teknoloji
Geliçtirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuaí kapsamrnda 31.12.2028 tarihine kadar
açalrda açrklanan teçviklerden faydalanmaktadrr:

* Teknokentte faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasran bu
bölgedeki yazrhm, tasanm ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlan gelir ve
kurumlar vergisinden istisna tutulmuçtur.

* Bölgede çahçan AR-GE, tasartm ve destek personelinin (AR-GE ve tasanm personeli
saylslnln %10 unu açmayacak sayrdaki) bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden
istisna tutulmuçtur.

* Giriçimcilerin münhastran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iç

uygulamalart, sektörel, intemet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yaz:Jrtmr çeklindeki
teslim ve hizmetleri de katma deler vergisinden istisna tutulmuçtur.

+ Yazúm, AR-GE, yenilik ve tasanm projeleri ile ilgili araçtrrmalarda kullanrlmak uzere
ithal edilen eçya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen ka$rtlar ve
yaprlan içlemler damga vergisi ve harçtan istisna tutulmuçtur.

t $irket, itÜ Arr Teknokent Teknoloji Geliçtirme Bölgesi'nde faaliyet gösterdifi için elde
ettili kazançlar vergi istisnasrna tabidir.

Turoualitv Destekleri

Turquality, ülkemizin rekabet avantajrnr elinde bulundurduSu ve markala$ma potansiyeli olan
ürün gruplanna sahip firmalarm, üretimlerinden pazarlamalanna, satrçlanndan satrç sonrasr
hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak çekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaçma
ve geliçimlerini saSlayarak uluslararas;' pazarlarda kendi markalanyla global bir oyuncu
olabilmeleri ve söz konusu markalar aracrh[ryla olumlu Türk mah imajrnrn oluçturulmasr ve
yerleçtirilmesi amactyla oluçturulmuç devlet destekli bir markalaçma programrdrr.

$irket, Eylul 2020 tarihinde Turquality programr altrndaki marka destek programrna kabul
edilmiç olup, aynt tarihten itibaren hizmetlerini o kapsamda -Turquality destek haklanndan
y ar arlanar ak sürdürmekt edir.

Tübitak DesteklerÍ

$irket kuruldulundan bu yana çeçitli projelerde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araçtrrma
Kurumu'nun tÜgifAf Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programr kapsamrnda proje

%
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teçviki almrç olup, fÜgifaf tarafindan kendisine destek ödemeleri yaprlmrçtrr. girket'in
geçmiç dönemde fÛgifAl( destek programl kapsamrnda tamamlanmrç projesi aça[rdaki
gibidir:

. 01.01.2012 tarihli proje destek karanyla kabul edilen Havayolu Tarife En Íyileme
Sistemleri Geliçtirilmesi baçhkh ve 3120087 kodlu proje.

6. FiKRi VE SINAi nnÜr,rirrnT HAI(LARI

$irket'e ait yurtiçi ve drçrnda tescilli markalar, kayrth alan adlarr ve $irket'in biliçim
ürünlerinin yazúrm, kaynak ve obje kodlarr, ara yüzleri ile iç süreçleri, internet sitesi gibi
üzerinde mevcut durum itibarryla fikri mülkiyet mevzuatr çerçevesinde tescille korunmasr

mümkün olan veya olmayan çeçitli telif haklan, design know-how, ticari srlar
bulunmaktadrr. $irket fikri haklarrnr, yurtiçi ve yurtdrçrndaki fikri mülkiyet mevzuatlannln ve

taraf oldufu sözleçmelerin gizlilik taahhütlerinin "bilgisayar yazl/'tmlan" için imkan verdi[i
ölçüde korudu[unu beyan etmiçtir.

Rapor tarihi itibarryla $irket'e ait tüm bilgisayar yazrhmlan T.C Kültür ve Turizm Bakanhgr -
Telif Haklan Genel Müdürlü!ü nezdinde kayrt ve tescilli bulunmaktadr.Mevzuat gereli tescil

hak kurucu olmayrp sadece eser sahibinin belirlenmesinde kolayhk sa[lar. $irket'in eser

sahibi oldugu tescilli yazúrmlan aça[rdaki gibidir:

URT]N/ESERADI KAYIT TESCÍL NO

CRANE SP 202Us470

CRANE OCC 20211s463

CRANE CREW 2021/5481

CREW in Touch 202,/s46s

CRANE CA 2021s472

CRANE ALM 20211s479

CRANECM (XM) 202U5477

CRANEPAX 2021/5480

CRANE OTA 2021/5464

CRANE NDC 202r/5475

CRANE DCS 2021/5468

CRANE W&B 2021/5482

CRANE RA 202115466

CRANE MA 2021/5474

CRANEAPP 2021/5473

CRANE BPI 202U5476

CRANE CGO 202Us469

CRANE DOM 202Us47r

CRANE IBE 202U5478
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Ayrrca; $irket'e ait ooHitit", "Hitit Computer Services" isim ve logosu (yeni ve eski logolu
gelmiç geçmiç kurumsal kimlikleri) ile ürün markasr o'Crane" ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Projesi olan "Uçan Raketler" ve ingilizce markasr "Rackets Up" olmak üzere 5 çeçit marka ve
7 adet logo bulunmaktadrr ve farkh ülkelerdeki marka tescil bilgileri aça[rdadrr :

Yurt Drçr
Tescil
Edilen
Marka

Marka Görseli Tescil Tarihi ve No Tescil Edildigi Ülkeler

Hirit

# H¡t¡t

06.08.2018/143 8503
Nice Emtia srnrfi :06-

42

Madrid Protokolü
kapsamrnda
Avusturya Bulgaristan
Benelux isviçre Çekya
Almanya Danimarka
Estonya Ispanya
Finlandiya Fransa
Ingiltere Yunanistan
Macaristan Irlanda Italya
Norveç Polonya Portekiz
Romanya Isveç
Kolombiya Meksika ve
A.B.D.

Hitit

# Hit I t

04.12.201711392452
Nice Emtia srnrfr :42

Madrid
kapsamrnda
Kolombiya

Protokolü
Meksika,

Hirit

#Hi t i t

29.tt .20t7 t262s68-01
Nice Emtia srnrfi : 42

Ulusal Protokol
kapsamrnda: Panama

Hitit
Computer
Services

ffiHit*r

10.08.2007 t999684
Nice Emtia srnrfi :38-
42

Madrid Protokolü
kapsammda:
Avusturya Bulgaristan
Benelux isviçre Çek
Cumhuriyeti Almanya
Danimarka Estonya
Ispanya Finlandiya
Fransa Ingiltere
Yunanistan Macaristan
Irlanda Italya Norveç
Polonya Portekiz
Romanya Isveç ve
A.B.D.
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ffiH¡t¡t
t0.0s.202U
FITMIO/202U25479
Nice Emtia srnlfi :42

Ulusal Protokol
kapsamrnda: Nijerya

Rackets Up

ñ

I

11.10.2018/
2018190624
Nice Emtia srnrfi :41

Türkiye

Uçan
Raketler

oÇÊn

R9.fT
lr

18.09.2018/ 83075
Nice Emtia srnlfi :41

Türkiye

Hitir

#H¡tit
24.07.2018/ 68861
Nice Emtia srnrfi :42

Türkiye

Crane

GFrA]\lE
06.06.2017152t64
Nice Emtia srnrfi :35-
39

Türkiye

Hitit

# Hitit

07 .06.20t6150459
Nice Emtia snlft:42

Türkiye

Hitit
Computer
Services

ffi*i*#
12.11.19971017022
Nice Emtia smrfi : 42

Türkiye

Crane Crane 06.07 .2011126376
Nice Emtia srnrfi : 42

Türkiye

YBK
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Ayrtca $irket adrna kayrth olup aktif kullanrlan 5 adet "Alan adr" bulunmakta olup, kayrt
tescil bilgileri aça[rdadrr:

Alan adr Nerede ve Kimin Adrna Kayrth Oldufu

www.hitit.com CloudDns
Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi

https ://crane.aero.com Domaindiscolnt24
Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim girketi

www.ucanrake tler.com Squarespace.com
Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim girketi

www.racketsup.com Squarespace.com
Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi

crane.app Godaddy
Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi

i. Ölvnvrr,i sözr,nçnnnr,nn

7.1. Uygulama Yazrhm Hizmet Sözleçmeleri ("Müçteri Sözleçmeleri")

Bu sözleçmelerde, $irket çeçitli ürün ve çözümlerini, müçteri Havayoluna (veya tur
operatörüne/havaalant, ferrylacenta) bütünctil ve devamh bir hizmet olarak SaaS modelinde
sunmaktadtr. Müçteriler ihtiyaçlanna göre $irket'in farkh ürün ve çözümlerinden bazrlarrnr

veya hepsini seçip sözleçme kapsamrnda hizmet alabilmektedirler. Genelde 2 çeçit Müçteri
Sözleçmesi kullanrlmaktadrr, birisi $irket'in Tip/ Standart sözleçmesi, digeri ise uluslararasr
ihalelerde ihalenin geregi ve parçasr olarak imzalanmasr gereken A-Tipik /Standart Drçr ihale
Sözleçmeleri'dir.

Rapor tarihi itibartyla, mevcut 48 adet müçteriden ve müçteri sözleçmesinden 42 adedi

Tip/Standart sözleçme, 6 adedi ise A-Tipik/ Standart Drçr ihale sözleçmesidir. Sözleçmeler
imzalandrktan sonra $irket ürününün kurulum, müçteri sistemine u)rum ve çahçtrnlmasr,
müçteri tarafindan kabulü ve müçteri verilerinin çirket ürünü kullanrlan ortamrna aktanmr ve
depolanmasr süreci yaçanmakta vebazen 1-1.5 yrl sürebilmektedir.

Müçteri sözleçmelerinin süresi genelde Cut-Over (Bir yazrhm sisteminin kullanrcr onaymr
takiben kullanrma baçlanmasr ant)'dan baçlamakta ve süre bitiminde bazen yrlhk veya 3 yrlhk
otomatik rrzamayadataraflann mutabakatr halinde uzatimahtikümleri bulunmaktadrr.

%
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Müçteri Sözleçmelerinin sona ermesi ise, ya süre bitip uzatrlmamasl veya akde aykrnhk, iflas
ya da bazen süre sonundan önce dahi bir tazminat karçrhlrnda erken fesih hakkr verilerek
yaprlmaktadrr.

7.2. Teknoloji ve Tedarik Sözleçmeleri;

Rapor tarihi itibanyla, mevcut 60 tedarikçi ile akdedilen bu sözleçmeler ile çirket çeçitli ürün
ve çözümleri için gerekli Altyapr teknoloji ve havacrhk verileri, lisans dahil çeçitli hizmetlerin
teminini ve devamhhfirnr saflamaktadrr.

Sektörun özellili olarak di[er tüm yazúrm teknoloji firmalannda ve tüm havayolu
endüstrüsünde oldulu gibi $irket de bazen tek bir ürtinü, bazen Altyaprsr, bazen bir müçteri
özeli veya genel içletimi için drçarrdan krsmi geliçtirme, yazrhm, donanrm, bakrm, destek,
danrçmanhk, veri merkezi bartndtrma ve bulut hizmeti almakta bazen üçüncü kiçilerden lisans
almakta, bazen de tüm havayolu endüstrisinde oldulu gibi uluslararasr kuruluçlardan tarife,
bilet fiyatlart, yerel ve uluslararasr vergi ve harçlar vb. konularda global havacrhk verilerini
ahp müçterileri için içleyip müçterisiolan havayolu, acente veya seyahat kuruluçuna o çekilde
hizmet sunmaktadtr. $irket tedarikçilerini seçerken sektörde kendini kanrtlamrç, konunun
uzman\ Saygrn kiçi ve kuruluçlan ve uluslararasr bilinirlili olan veya global büyük firmalan
kullanmaktadrr.

Özellikle ABD ve AB mençeli firmalann Amerikan ve AB ambargo ve ithalat, ihracat,ticaret
ktstt ve yapttnmlan mutad oldu[undan o firmalar ile yaprlan sözleçmelerde; ABD ve AB
ambargo ve dolrudan, dolayh, varsayrlan, geri ve tekrar ihracat da dahil-tüm ithalat, ihracat,
ticaret, finansman ktsttlamalanna ve yaptrnmlara uyma yükümü, ambargolu ve yasakh ülke,

çirket ve çahrslarla dofrudan veya dolayh çahçma, hizmet ve ürün sunma yasaklan, Fransa ve
Almanya, AB ve ABD, OFAC ve ihracat yasakh ve kara listedeki kiçi ve kuruluçlara
do[rudan veya dolayh biçimde ticari faaliyet, satrç yapm4 hizmet veffne, çirket, temsilcilik,
ortakhk kurma, bu faaliyetlere destek verrne, içtirak etme yasaklanna iliçkin mutad hükümler
mevcuttur.

Bu sözleçmelerin bir krsmr süresiz, bir krsmr belirli süreli bir krsmr ise, süre bitimlerinde
karçrhkh mutabakat ile yenilenmektedir.

7.3. P azarlama ve Reklam Sözleçmeleri:

Bu sözleçmelerin içeri$inde, $irket'in hem kurumsal kimli[ini hem de ürünlerini tanltabilmesi
için dünya genelinde yaptr[r pazarlama ve tanrtrmla ilgili hizmetler bulunmaktadrr.

Toplam 39 adet sözleçmenin 19 adedi $irket tipi/standart, kalan l7'si A-Tipik/ standart drçr

sözleçme olup, sözleçmenin imzalandrlr kiçi/kurumun tip sözleçmesi formatmdadrr.

Bu kapsamda $irket, içletme konusu olan havayolu yolcu taçrmacrhfr sistemleri ile ilgili
tantttmt yapabilmek ve astl müçterisi olan havayollanna ulaçabilmek için dünya genelinde bir
çok sektörel kiçi ve kuruluçlarla sözleçmeler yapmaktadrr.

Bu sözleçmelerin bir ktsmr süresiz, bir krsmr belirli süreli bir krsmr ise, süre bitimlerinde
karçrhkh mutabakat ile yenilenmektedir.
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7.4. Online Sahç ve Dafrtrm Hizmetleri Anlaçmalarr

$irket, Online Satrç ve Da[rtrm hizmetlerine iliçkin Crane Portal Plus isimli bir portal
yaratmtç olup, isteyen müçteri havayollanna ve onlann acentalanna bu portala eriçim,
kullantm, yararlanma ve $irketten portal hizmeti alma hakkr sunmaktadrr. Bu amaçla
acentelerle 2 çeçit anlaçma imzalanmaktadrr; (i) Acenteler portale girmeden önce portal
kullantmtna iliçkin "Kullantm Kurallan" ve (ii) acenteler bu platforma entegrasyon isterlerse
"Seyahat Satrç $irketi Eriçim Anlaçmasr" imzalanmaktadrr.

Kullantm Kurallarr süresiz, Seyahat Satrç $irketi Eriçim Anlaçmasr ise I yrl süreli - süre
bitmeden önce aksi bildirilmedikçe otomatik 1'er yú uzayan bir anlaçmadrr.

Crane Portal Plus sistemini Pakistan'da aktif olarak yaklaçrk 2.000 acenta kullanmakta olup,
bu acentalar ile "Kullantm Kurallan" anlaçmasr yaprlmrçtrr. Bu acenteler; Pakistan'daki aktif
IATA acenteleri ve aynca Pakistan Havayollan'nrn direkt olarak çahçtrlr acenteleri
içermektedir. Acenteler ile portal kullanrmr yanmda ayrrca Hitit Platformuna entegrasyon
talepleri oldulu için "Seyahat Satrç $irketi Eriçim Anlaçmasr" da imzalanmrçtrr. Toplam 19

adet Seyahat Satrç $irketi Eriçim Anlaçmastnrn tamaml, Müçteri havayolunun bu acenteyi
yetkilendirmesinden itibaren l(bir) yrl süreli olup, süre sonundan önce aksi bildirilmedi[i
takdirde otomatik birer yrlhk sürelerle uzamaktadr.

7.5. Veri Koruma /GDPR Sözleçmeleri:

Müçteri havayollarr ve tur operatörlerine uygulama yanhm hizmeti vermek için $irket'inbazt
havayolu yolculartntn verilerini içlemesi, depolamasr velveya transfer etmesi
gerekebilmektedir.

Bu çerçevede, havayolu asli veri sorumlusu ve $irket de bazen veri içleyicisi statüsünde
olabilmekte, bu statü gere[i yürürlükteki Türk KVKK dahil hizmetin yaprldr[r yabancr yerel
veri koruma kanunlanna da tabi olmaktadrr.

Nitekim hizmetin ifasrnda önemli co$rafi yer tutan AB nezdindeki GDPR mevzuatrna uyma
mecburiyeti kanunen $irket'e uygulanmak zorunda olsun/olmasrn bazt müçteri
sözleçmelerinin bir parçasr olarak, $irket'in GDPR'a uyumu taahhüt ve kabul etmesi
sözleçmenin ön çartr olmaktadrr. $irket, 6 müçteri havayolu ile Türk KVKK veya GDPR'a
uygun tip /Standart Veri Koruma sözleçmesi/taahhüdü ve bir müçteri ile de istisnai olarak
Altyapr hizmeti verdili Müçteri ile standart taahhüdünün drçrndaki GDPR uyum sözleçmesi
imzalamrçtrr.

Müçteriler özellikle talep etmedikçe aynca veri güvenligi/GDPR sözleçmesi imzalanmamakta,
Müçteri ile yaprlan Müçteri Sözleçmesi içindeki ve yerel kanunlardaki veri koruma
yükümlülüklerine uyulmaktadrr.

$irket'in veri güvenli[i konusundaki genel yaklaçrmr; (i) Standart GDPR (ii) Standart veri
güvenli$i anlaçmast (Standart GDPR anlaçmasmrn kanunu açan hükümlerini taçrmayan

versiyon) (iii) Müçteri Sözleçmesi içerisine müçteri talebi do[rultusunda uygun maddelerin
eklenmesi ve (iv) Yerel kanunlara uyulmasr çeklindedir.
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7.6. Gizlilik Sözleçmeleri:

$irket müçterileri, tedarikçileri, katrldr[r ihaleler, ticari veya teknolojik proje ve içbirligi
yapaca$r ve yaptr[r kiçi ve kuruluçlann yanlsra ayrrca çahçtrrdrSr personel ve danrçmanlarr
ile de yaptr[r hassas için gere$i olarak gizlilik sözleçmeleri imzalamaktadrr.

1000'i açkrn gizlilik sözleçmelerinde, mutad olduSu gibi emredici kanunlar, baflayrcr
Mahkeme ve resmi daire/otorite kararlan, kamuya zaten açrk olan bilgiler, karçr tarafin
açtklanmastna müsaade ettili bilgiler gizlilik yükümünün drçrnda tutulmuçtur. Ayrrca

$irket'in faaliyet alanmtn sektörel ve teknik özellikleri sebebiyle; yazl/rrm içine özgü "tersine
mühendislik yapmamo, yetkisiz eriçime imkqn vermeme" gibiban taahhütler de ahnmakta ve
personel ile imzalanan gizlilik sözleçmelerinin tamammda danrçmanlarla imzalanan
sözleçmelerin ise ço[unlu$unda, çahçmalarr srasmda üretilmiç ve üretilecek bilginin
gizlili[inin taraflarca sa[lanmast ve ortaya çrkabilecek yaratu buluç ve eserlerin $irket'e ait
olaca$t, kendilerine ait olmayaca$r, bunlara iliçkin flrkri hak iddiasrnda bulunmayacaklarr
hükümleri de yer almakta, bu çekilde $irket'in fikri haklan da telif hakkr ile korunamayan
krsrmlar için gizlilik sözleçmeleri ile koruma altma almmrçtrr.

Bilahare ticari/teknik süreçler ve projeler geliçip taraflar arasr anlaçma imzalandt[rnda,
Müçteri Sözleçmelerinin içinde de aynca tekrar bir gizlilikisr saklama maddesine yer
verilmiçtir.

7.7. Ortakhk ve Yönetim Sözleçmeleri

7.7.1. Hisse Devir Sözleçmesi

26.03.2015 yrhnda Ahcr srfatryla Pegasus Hava Taçrmacrh[r A.$ ile satrcr srfatryla Nur
Gökman, Dilek Ovactk, Hakan Ünlü ve özkan Dülger arasrnda Hitit 'in hisselerinin krsmen
devri konusunda bir hisse devir sözleçmesi imzalanmrç ve bu sözleçme ba[lamrnda, aynt
tarihte $irket'in sermayesinin ilk açamada%o40't ve bilahare Mayrs 2016 tarihinde de ilave
Yol}\ olmak üzere toplam 50olo'sine tekabül eden beheri 1,00 TL degerindeki toplam
100.000 adet B Grubu nama yazrh pay Ahcrya satrlmrç, hisseler devredilmiç ve içbu devir

$irket pay defterine usulüne uygun çekilde kaydedilmiçtir. Bu çekilde içbu sözleçmenin artrk
fonksiyonu kalmamrç olup ortaklar arasrnda sadece açalrda 22.7.3 de anlatrlan Ortakhk ve
Yönetim Sözleçmesi ("OYS') devam etmektedir.

7.7.2 OrtaltJrk ve Yönetim Sözleçmeleri:

Ortaklann kendi arastndaki ortakhk ve yönetim konulanna iliçkin iki sözleçme bulunmakta
olup bunlar; (Ð (A) Grubu sahibi gerçek kiçi pay sahipleri ile (B) Grubu sahibi Pegasus Ag
arasrndaki OYS ve (iÐ (A) Grubu gerçek kiçi pay sahiplerinin kendi aralarrndaki o'Sattcilar

Arast Protokol"dürr.

7.7.2.1 Ortakhk ve Yönetim Sözleçmesi:

Dört gerçek kiçi pay sahibi olan Nur Gökman, Dilek Ovacrk, Hakan Ünlü ve Ozkan Dülger'e
ait (A) grubu nama ve Pegasus Hava Taçrmacrhlr A$'ye ait (B) grubu nama yazút paylar,
borsada içlem görmeyen halka kapah paylar olup, imtiyazh ve $irket Esas Sözleçmesi'nin
16'nct maddesi hükmü çerçevesinde, içbu Rapor'un 1.3.10 baçhSr altrnda ayrrntrh yer verilen
pay devir krsrtlarrna tabidir.
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(A) Grubu gerçek kiçi pay sahipleri ile (B) Grubu Pegasus arasmda 26.03.2015 tarihinde
imzalanmtç ve son ke222.11.2021de tadil edilmiç olan OYS'nde diler hususlann yanr srra;

$irket Esas Sözleçmesi'nde yer alan hükümlere ve (A) ve (B) Grubu pay sahiplerine tanrnmrç
imtiyazlara ilaveten, $irket Yönetim Kurulu ve Genel Kurul içleyiçi hakkrnda hükümlere yer
verilmiçtir.

OYS'de, yönetim kurulu, içleyiçi ve nisaplar hakkrnda Esas Sözleçme'nin 7'nci maddesi
hükümleri ve genel kurul, içleyiçi ve nisaplar hakkrnda da, Esas Sözleçme'nin 9'ncu maddesi
hükümlerini özetle aça[rdaki çekilde tekrar etmiçtir;

Yönetim Kurulu; $irket'in içleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasasr Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek 6 (altr) kiçiden oluçan bir
Yönetim Kurulu tarafindan yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 (Bir)'i (A) Grubu
Paylarrn çofunlu[una sahip olan Pay Sahibi veya Pay sahipleri tarafindan gösterilen adaylar,
I (Bir)'i (B) Grubu Pay Sahiplerinin ço[unlu[u tarafindan gösterilen adaylar arasmdan Genel
Kurulca seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak ba[rmsrz üyelerin sayrsl ve nitelikleri
Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yönetime iliçkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu toplantr ve karar nisabrnda, (A) Grubu ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday
göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin de toplantrlara katrhmr ve
olumlu yönde oy kullanmalan çarttrr. Aksi halde alman kararlar Yönetim Kurulu karan
olmaytp, Yönetim Kurulu karanna ba$lanan sonuçlan hiçbir zaman dolurmaz. Taraflar,
SPKn ve SPK kurumsal yönetim düzenlemeleÅ izin verdi[i ölçüde Yönetim Kurulunda (A)
ve (B) Grubu pay sahipleri arasmda ortak kontrol yaprsrna uygun ve dengeli bir temsil
saflanmasr konusunda hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Genel Kurul,' Genel Kurul Toplantrlanna Yönetim Kurulu Baçkanr baçkanhk eder. (A) grubu
ve (B) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurduklan her bir (A) ve (B) grubu pay için beç oy
hakkt, (C) grubu pay sahiplerinin elinde bulundurdulu her bir (C) grubu pay içinse bir oy
hakkl vardrr. Oy kullanrlrrken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili di[er
mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantr ve karar nisabr; Türk Ticaret Kanunu'nun
sermayenin tümünü oluçturan paylarrn sahiplerinin oybirli[iyle ahnmasr gereken halleri
düzenleyen 42I/2 híikmü ve sermayenin en az Yo75'ini oluçturan paylann sahiplerinin olumlu
oylarmt gerektiren halleri düzenleyen 42113 hukmü ile içbu ana sözleçmede aranan daha
yüksek nisaplar sakh kalmak kaydryla, $irket sermayesini temsil eden paylardan dolan
toplam oy haklannrn en az YolÙ'ine sahip pay sahiplerinin katrhmr ve olumlu oylarr ile
sa[lanrr. Türk Ticaret Kanunu'nun 479'uncu maddesinin üçüncü fikrasrnda düzenlenen
hallerde nisaplar, oran aynr kalmak kaydryla, sermayeyi temsil eden paylar üzerinden
hesaplanrr.

Bu esaslar drçrnda altnan kararlar Genel Kurul kararr olmayrp, Genel Kurul karanna ba$lanan
sonuçlan hiçbir zaman do[urmaz.

Bu madde ile düzenlenen Genel Kurul toplantr ve karar nisaplarrna ilk toplantrda
ulaçrlamadr[r takdirde, ikinci toplanttnrn yaprlabilmesi ve burada karar ahnabilmesi için de
aynr toplantr ve karar nisabr aranacaktrr.

OYS'de ayrtca, $irket Genel Müdürünün (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecegi adaylar
arastndan Yönetim Kurulunca seçilece$i, $irket satrn alma ve mali içlerden sorumlu genel
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müdür yardtmctst görevine (B) Grubu pay sahiplerinin ço[unlu[u tarafindan gösterilecek
adayrn atanacapr düzen lenm içtir.

izne tabi içlemler baktmtndan, pay sahipleri tarafindan $irket paylan üzerinde yaprlacak her
türlü sattç, temlik, devir, mülkiyet hakkr smrrlandrnlmasr ve diler tasarruf içlemleri Yönetim
Kurulu onaylna tabidir.

$irket (A) ve (B) grubu paylar imtiyazhdrr. (C) grubu paylarrn hiçbir imtiyazt bulunmamakta
olup, (C) grubu paylann devri TTK nrn ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasasr Mevzuatr ve
içbu esas sözleçme hükümlerinin sakh tutulmasr kaydr ile serbesttir.

$irket (A) ve (B) grubu paylarrn devri ise ancak, Yönetim Kurulunun onayr ile mümkündür.

$irket Yönetim Kurulu:

a) TTK md. 493/2 uyarrnca, pay sahiplerinin bileçimine iliçkin Esas Sözleçmede
belirtilen önemli sebepleri ileri sürerek, veya

b) Devredene, paylannr, deSerini ödemek suretiyle, öncelikle devredilmek istenen

pay hangi gruba aitse o gruba ait paylann diSer sahiplerinden biri veya birkaçr
veya ayrn gruba ait pay sahiplerinden hiçbirinin talepte bulunmamasl halinde
strastyla, diler gruba ait paylarrn sahiplerinden biri veya birkaçr ya da di$er gruba

ait pay sahiplerinden dahi hiçbirinin almak istememesi halinde, $irket, devretmek
isteyene, $irket'in ve pay sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü kiçilere
satabilece[ini önererek,

bir pay devri talebine onay istemini reddedebilir. Devir için gerekli onay verilmedili sürece
paylann mülkiyeti ve paylara balh tüm haklar devredende kalrr.

(A) ve (B) grubu namayazúr paylarrn devrinde Yönetim Kurulunun onay istemini reddetmesi
Esas Sözleçme madde 16 da sayrlan ve içbu Rapor'un 1.3.10 baçh$r altrnda aynntrh yer
verilen önemli sebeplerin varhlr halinde mümkün olup Esas Sözleçmedeki önemli sebepler
OYS de birebir aynen tekrarlanmrçtrr.

(A) ve (B) grubu pay devirlerinin $irket pay defterine içlenmesi bu maddede ifade edilen
Yönetim Kurulu onayt üzerine gerçekleçir. Yönetim kurulu bu sözleçmede belirtilen devir
kurallanna uygun yaprlmayan pay devirlerini pay defterine kaydetmeme hakkrna sahip olup,
bu kurallara aykn olmasrna rafmen yaprlan devirler $irkete karçr hükümsüzdür.

On AIm Hakh; Pay sahiplerince maliki olduklarr çirket paylarr üzerinde satmama süresi

sonrastnda gerçekleçtirilecek devir içlemleri açalrdaki usule uygun olarak gerçekleçtirilir:

Maliki oldu$u $irket paylannm bir ktsmtnt veya tamamrnr devretmek isteyen pay sahibince
yaprlacak yazhbir bildirim üzerine devre konu pay grubuna ait diler paylan elinde tutan pay
sahiplerinin teklif edilen paylara iliçkin ön ahm hakkr mevcuttur.

Devre konu pay grubuna ait diler paylan elinde tutan pay sahiplerinin bu hakkr kullanmamasr

durumunda bu kez, devir grubu pay sahipleri haricindeki $irket pay sahiplerinin teklif edilen
paylara iliçkin ön altm hakkr mevcuttur. Devir Bildirimine konu paylann devir grubu pay
sahipleri haricindeki pay sahiplerine devri halinde $irkette kalan pay sahipleri ihtiyaçlar
dolrultusunda OYS velveya Esas Sözleçme hükümlerinde de[içiklik yaprlmasr hususunu iyi
niyetle müzakerelerde bulunmayr kabul etmektedirler.
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Ön ahm hakkrnrn hiçbir pay sahibince kullanrlmamasr durumunda Yönetim Kurulu Baçkanr

Yönetim Kurulu üyelerini keyfiyetten en klsa sürede haberdar ederek Yönetim Kurulu'nu
devir bildirimine konu paylann $irketin ya da Pay Sahiplerinin rakibi olmayan üçüncü
kiçilere satabilece$ini ve devir bildirimi konusu içlemin ön ahm hakkr hükümlerini ihlal
etmedi$ini görüçmek üzere mümkün olan en klsa sürede toplantrya davet eder.

Birlikte Satma Hakh; Devri bildirimi konusu içlemin ön ahm hakkr hükümlerini ihlal
etmedi$inin tespiti durumunda devir bildiriminde bulunan pay sahibi haricindeki pay

sahiplerinin devir bildirimi konusu içleme, bu kapsamda ilgili pay sahibince devri öngörülen
paylann $irketteki toplam payrna oranr nispetinde, katrlma ve kendi paylannr bu nispette
devir bildirimi konusu içlem ile paylarr satrn almayr isteyen kiçiye satma hakkr do[ar.
Birlikte satma hakkrnrn kullanrlmamasr veya usulünce bildirilen birlikte satma hakkr uyarmca
devir bildirimi konusu içlem taraflannrn mutabrk kalarak baçvurmasr üzerine Yönetim Kurulu
baçkanr Yönetim Kurulu'nu içlemin onaylanmasr amacryla mümkün olan en krsa sürede

toplantrya davet eder.

OYS'ye göre, bazr çartlarrn gerçekleçmesi halinde ön ahm ve birlikte satma hakklna iliçkin
hükümler pay sahiplerinin hakim çirketlerine veya yavru çirketlerine gerçekleçtirecekleri pay

devirleri için uygulanmaz. Bu çartlar; devralanrn paylan devraldr$r tarih itibarryla OYS ye

taraf olmast, devir içleminin devreden pay sahibi veya ba[h bulundulu çirketler toplulu[unun
hukuki, mali veya vergisel nedenlerle yeniden yaprlandrnlmasr ihtiyacrndan kaynaklanryor
olmast ve devralanrn hakim veya yavru çirket oldu[unun belgelenmesi, devreden ve
devralanm çirkete karçr birbirleriyle hakim/yavru çirket iliçkisinin sona ermesi durumunda söz

konusu paylarr devreden pay sahibi tarafindan tekrar geri ahnacaSrna dair gayrikabilirücu
yazilr bir taahhütte bulunmasrdrr. OYS'de öngörülen devirler her halükarda Esas

Sözleçme'nin 7'nci maddesinde açrklanan yönetim kurulu toplantr nisabr gözetilerek ve
herhalükarda (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday gösterilmesi suretiyle seçtili her iki
Yönetim Kurulu üyesinin de olumlu oy kullanmasr çartryla ahnacak bir Yönetim Kurulu
karartyla onaylanmadrkça geçerlilik kazanmaz. Pay Sahipleri bu kapsamda kendileri veya
aday gösterdikleri Yönetim Kurulu üyeleri tarafrndan bu onayrn makul olmayan sebeplerle
ahkonulmayaca[tnt birbirlerine taahhüt ederler. (A) Grubu gerçek kiçi pay sahiplerinin kendi
aralannda (aynr pay grubu içinde) gerçekleçtirecekleri pay devirleri (B) Grubu pay sahibine
karçr olan haklan ve yükümlülükleri bakrmrndan de[içiklik yaratmayacaktrr.

itgiti ntinimlere uygun olarak Taraflar haricindeki üçüncü kiçilere gerçekleçtirilecek her türlü
pay devrinde devralan kiçi veya kiçilerin Pay Sahiplili srfatrnr kazandrklan tarih itibarryla bu
Sözleçmenin tüm hüküm ve çartlannt kabul ederek bu Sözleçmeye taraf olmalan zorunludur.

Öte yandan, çirket ortaklarmdan Yönetim Kurulu Baçkanr/Genel Müdür Fatma Nur
GÖKMAN, $irkette en az serïnayenin %10'u oranrnda pay sahibi oldu$u müddetçe dogrudan
veya iliçkili taruflan aracrh$ryla Türkiye'de seyahat ve ulaçtrrma hizmetlerine yönelik yaz:/'rm

hizmetleri alantnda faaliyet göstermemeyi veya bu alanda faaliyet gösteren kiçilerde pay

sahibi, yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev almamayr taahhüt etmiçtir.

Söz konusu Sözleçme TTK hükümlerine uygun olarak $irket'in feshi ya da tasfiyesi
gerçekleçmedikçe veya sözleçme Taraflann tamamrnrn mutabakatryla yürürlükten
kaldrnlmadtkça süresiz olarak yürürlükte kalacaktrr. $irkette pay sahiplili sona eren Pay
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Sahipleri bu sözleçme pay sahiplipini sona erdiren içlemin Yönetim Kurulu karanyla
onaylanmasl ve varsa söz konusu paylan devralan üçüncü kiçinin Sözleçmeye taraf olmasryla
taraf srfatrnr yitirir, böylece o Taraf açrsrndan sözleçme sona erer. Sözleçmenin sona ermesi

taraflann sona ermesinin geçerlilik tarihi öncesinde do[muç hak ve yükümlülükleri veya
bunlartn ifasmrn gere[ini ortadan kaldrrmaz.

Taraflar, halka arz sonrasmda kendi mülkiyetlerinde olan satrlmayan C Grubu paylar kalsa
dahi imtiyazh A ve B Grubu pay sahipleri arasrndaki ortak kontrol dengesini bozacak çekilde
C Grubu paylannt iktisap veya baçka çekilde kontrol etmemeyi ve söz konusu paylarr

mülkiyetinde veya kontrolünde tutmamayr, aksi halde mümkün olan en krsa sürede elden

çrkarmayr, taahhüt etmiçlerdir.

7.7.2.2 Satrcrlar A Grubu Pay Sahipleri Arasr Protokol:

Pegasus'a hisse satrçr srasrnda (A) Grubu gerçek kiçi pay sahipleri arasmda 26.03.2015
tarihinde imzalanmtç ve son olarak 22.11.2021tarihinde tadil edilmiç olan Protokole göre;

$irket Esas Sözleçmesi uyannca, (A) Grubu paylara tanrnan yönetim kuruluna aday gösterme

yetkisini (A) Grubu paylarrn çolunlu[una sahip pay sahibinin kullanmaya yetkili oldugu,
yönetim kurulu ve genel kurulda oy kullanrrken (A) Grubu paylarrn çofunluluna sahip (A)
grubu pay sahibinin görüç ve kararlanna uyulaca[r, esas sözleçme ile uyumlu imtiyazh Pay

Sahipleri Özel Kurulu nisaplanna ve (A) grubu pay sahiplerine yaprlacak OYS kapsammdaki
tüm tebligatlann Sattctlarrn Temsilcisi olarak Nur Gökman'a yaprlmasr, Temsilcinin di$erleri
adrna tebligafi almaya ve cevap vermeye yetkili oldufu, di$erlerinin karar ve talimatrnr
almanm mümkün olmadrlr acil hallerde, Temsilcinin kendi takdiriyle (A) grubu pay

sahiplerinin menfaatini gözeten karar almaya yetkili oldupu düzenlenmiçtir.

7.7.3 Liszns, Yazillm Geliçtirme, Bakrm ve Destek ("Geliçtirme ve Bakrm")
Sözleçmesi:

Pegasus A$ ile $irket arasmda 01.04.2015 tarihinde yürürlüle girmek uzere 30.12.2016'da
imzalanmtç, muhtelif tarihlerde ek sözleçmelerle tadil edilmiç olan Geliçtirrne ve Bakrm
Sözleçmesi ile;

OYS'de bakrm hizmetleri ve ek geliçtirme hizmetlerine iliçkin yer alan ana ilke ve taahhütlere

uyulaca[r taahhüt edilmiç olup, bu kapsamda Pegasus, Crane PAX ürünü ile ilgili olarak söz

konusu yazl/'tma iliçkin bakrm ve geliçtirme hizmetlerini 26.03.2025 tarihine kadar
münhastran $irket'ten tedarik etmeyi, Crane PAX Ürünü ile srnrh olarak bu ürünle aynr veya
muadil içerik ve fonksiyondaki yolcu rezervasyon ürün ve hizmetlerini ne kendi bünyesinde
ne $irket drçrnda bir baçkasrndan tedarik etmemeyi taahhüt etmiçtir. Aynca Crane PAX
Ürününün Pegasus'un operasyonlannrn sürekliliSi ve etkinliSi açrsmdan kritik önemi
gözetilerek, son olarak Pegasus, Crane paX Ûrunü ile ilgili olarak 26 Mart 2025 tarihinden
baçlamak üzere beç yrl süreyle Crane PAX ÜrunU ve söz konusu yaz:irrma iliçkin bakrm ve
geliçtirme hizmetlerini $irket'ten tedarik etmeyi ve aynca Crane PAX Ürunti ile srnrrh olarak

bu ürün ile aynr veya buna muadil içerik veya fonksiyondaki yolcu rezervasyon ürün ve
hizmetlerini $irket haricinde üçüncü bir kiçiden tedarik etmemeyi, doprudan kendi
bünyesinde veya kontrolü ya da yönetimi altrndaki grup çirketleri üzerinden veya yeni tesis

edilecek ortakhklar veya pay altmlan yoluyla sa$lamamayr ve söz konusu yazirma iliçkin
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bakrm ve geliçtirme hizmetlerini Geliçtirme ve Bakrm Sözleçmesi kapsamrnda $irket'ten
tedarik etmeyi kabul ve taahhüt etmiçtir.

Aynca Pegasus Geliçtirme ve Bakrm sözleçmesiyle, önceden $irket'ten almrç oldulu Crane
PAX Ürünü haricindeki yazúm lisanslanna iliçkin bakrm ve geliçtirme hizmetlerini, o
lisanslart kullanmayr sürdürdü!ü müddetçe $irket'in fikri haklarrnrn ve verdigi lisansrn dogasr
gereli olarak, $irket'ten tedarik etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

7.7.4. iliçkili Taraf ile Yaprlan Dançmanhk Sözleçmesi

Crane FF ürününün kaynak kodlannrn yazrhmrnda ve FF ürününtin oluçum, geliçim ve
pazarlamastnda bizzat rol alan $irket (A) Grubu pay sahiplerinden Hakan Ünlü'nün bilgi ve
deneyiminden yararlanarak bilgisayar ve teknoloji hizrneti almak amacryla, $irket ile Hakan

Ünlü'nün tek ortalr oldulu ingiltere merkezli Miklasoft IT Services Limited girketi arasrnda

akdedilen bir Danrçmanhk Sözleçrnesi bulunmaktadrr. Mevcut Sözleçme süresi 01.01 .202I-
31.12.2021 tarihlerini kapsamakta olup, 2019 ve 2020 yrllanna iliçkin de birer yrlhk ilgili
firma ile dantçmanhk sözleçmeleri akdedilmiçtir.2019 ve 2020 yrllanna iliçkin Sözleçmeler
kapsamrnda, ilgili Firma'dan LOT, PIA, Blue Air, Air Bahamas, Pegasus gibi farkh müçteri
veya projeler için özellikle Loyalty ürünü konusunda danrçmanhk ve destek hizmeti ahnmrç
olup, 2021 yrh için akdedilen Sözleçme kapsamrnda alrnan herhangi bir hizmet
bulunmamaktadrr.

7.8. Aktifleçtiritmiç Maddi Olmayan Duran Varhklara itiçt<in Sözleçmeler

$irket'in denetlenmiç finansallannda gösterilen Aktifleçen Maddi Olmayan Duran Varhklar
listesindeki; (i) Haklar, (ii) Satrnahnan Yazrhmlar (iii) Drçandan Ahnan Geliçtirme
Hizmetleri ve (iv) Geliçtirilen YazlJtmlar baçhklarr altrnda gösterilen lisanslar ve
sertifi kasyonlan bulunmaktadrr.

$irket, içbu Rapor'un 5.2.2.baçh!rnda yer verilen faaliyetleri için sahip olmasr gereken tüm
izin, ruhsat ve sertifikalara sahiptir. Bunlann yenilenmemelerilkayrplan halinde, $irket
faaliyetlerinde geçici aksamalar yaçanabilse de, alternatif çözümler üretilebilecek olup, bu

çerçevede yerlerine konulamayacak, $irket'in faaliyetini sürdürmesini engelleyecek nitelikte
herhangi bir sertifika/ lisansr bulunmamaktadrr.

7.9. Danrymanhk Sözleçmeleri:

7.9.1. insan Kaynaklarr l)anrymanhk Sözleçmeleri:

Üç tip sözleçme kullanrlmaktadrr; (i) Projesinin gereklilikleri do!rultusunda üretim ve ürün
süreçlerine yönelik içler için süreli danrçmanhk sözleçmeleri, (ii) Çahçma günü projenin
durumuna göre günlük veya ayhk, çahçma yeú uzaktan ya da ofis projenin durumuna göre
olan dantçmanhk lhizmet sözleçmeleri ve (iii) Üretim projeleri do!rultusunda belirli süreli
hizmet anlaçmalar/[Jzaktan $irket'in müçterisi Pakistan Havayollarr ve $irket'in Karachi
irtibat Ofisi çahçm alarnayönelik, süreli hizmet sözleçmeleridir.

Aynca bazr dantçman/anlaçmalt elemanlann Danrçmanhk/Hizmet sözleçmelerinde, $irket'in
fikri haklartnt korumaya ve devralmaya iliçkin gizlilik ve çahçmalar srasrnda yaratrlacak
eserin fikri mülkiyet haklart, maddi ve manevi haklannrn $irket'e ait oldugu içerikli hükümler
mevcuttur. $irket ilgili bir krsrm sözleçme kapsamrnda kendisine devredilen fikri ve srnai

Øn/ Sayfa44 I 72



YBK
hakkr üçüncü kiçilere devretme, çofialtma, ticari yollardan faydalanma ve yayma hakkr ve
uygun gördü[ü sair haklarr lüzum gördü[ü her çekilde kullanma konusunda serbesttir.

7.9.2. Hukuk Danrçmanhk Sözleçmeleri:

$irket faaliyetlerini sürdürmek ve ilgili mevzuat ve içtihat desiçikliklerini izlemek, hukuki
riskin saptanmast ve yerli/yabancr mevzuata uyum için uzmanhk alanlanna göre insan

kaynaklart, yurtiçi ve yurtdrçr ihaleler, ticari sözleçmeler, fikri haklar, KVKK, rekabet
hukuku, halka arz, dava takibi ve $irket'in di[er ttim ihtiyaçlan do[rultusunda belirli süreli
veya istenildilinde sonlandrnlabilecek süresiz ya da saatlik bazda yurtiçi ve lurt drçr hukuk
danrçmanhklan almaktadrr.

Söz konusu hizmetler sözleçme, ihtarname, dilekçe ve sair hukuki belgelerin düzenlenmesini,
dava ve icra takiplerinin yaprlmasrnr ve $irket tarafindan istenen konularda gerekli
araçttrmalarrn yaprlarak sözlü ve yazrh hukuk görüçlerinin iletilmesini, böylece hukuki riskin
saptanmasrnr ve mevzuata uyumun sa$lanmasrnt kapsamaktadrr.

7.9.3. Mali Danrymanhk Sözleçmeleri:

$irket faaliyetlerini sürdürmek ve ilgili mevzuat degiçikliklerini izlemek için uzmanhk
alanlanna göre belirli süreli mali danrçmanhk hizmetleri almaktadrr. Bu çerçevede, Yeminli
Mali Müçavirlik Danrçmanh[rnda; yrlhk gelir ve kurumlar vergisi beyannamaleri ve bunlara
ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdiki ile diger içlerin ilgili kanunlar ve
mev zu'at çerçevesinde yap rlm as r h izmeti al mmaktadrr.

Ba[rmsrz denetim kapsamrnda; $irket'in tüm finansal tablolarrnm ve önemli muhasebe

politikalannrn da yer aldr[r finansal tablo ve dipnotlanndan oluçan finansal tablolannrn ve
yrlhk faaliyet raporunun, riskin erken saptanmasr ve yönetimine iliçkin sistemlerin ilgili
kanun ve mevzuat çerçevesinde denetlenmesi ve deferlendirilmesi hizmeti almmaktadrr.

Pakistan'da bulunan irtibat ofisi için de, mali mevzuat ve vergi hükümlerine uyumun
sa$lanmast, yasal beyannamelerin ve di$er evraklann resmi mercilere sunulmasr, bu
kapsamda gerekli iletiçimin sa$lanmast için kurumsal uyum ve vergi danrçmanh[r, mali
tablolann ilgili denetim standartlarr uyannca denetimi için ilgili denetim hizmetleri
ahnmaktadlr.

7.10. Çahçan Sözleçmeleri:

$irket çaltçantn çahçaca$r pozisyon ile için ve projenin niteliline ve ihtiyaca göre birkaç tip iç
sözleçmesi kullanmaktadrr; a) Tam zamanh ve belirsiz süreli b) Tarn zamanh ve belirli süreli
c) Krsmi zamanh ve belirsiz süreli, d) Uzaktan çahçmaya dayah belirli süreli, e) Uzaktan

çahçmaya dayah belirsiz süreli, iç kur modeli-engelli personel için, f) Belirsiz süreli yönetici-
Genel Md Yrd için g) Belirsiz süreli yönetici - Genel Md. için. Aynca, haftanrn /ayrn bir
bölümü uzaktan/bir bölümü ise ofise gelerek çahçmayr içerecek "Hibrit" iç sözleçmesi
yaprlmasr da $irket iç planr dahilindedir.

$irket'in bir de personel yönetmeli[i bulunmakta olup, iç sözleçmelerinin bir parçasl

niteliÈindedir. Tüm personel sözleçmelerinde gizlilik ve çahçmalar srasmda yaratrlacak
eserin fikri mülkiyet haklan, maddi ve manevi haklannrn $irket'e ait oldulu içerikli hükümler
mevcuttur.
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7.1 1. Finansman Sözleçmeleri

$irket'in fon temini için Türk bankalan ile akdetmiç oldugu genel kredi sözleçmeleri

mevcuttur.

(*) Tahsis edilen nqkdi ve teminat mektubu limit toplamlanru yansúmaktødr.

(**) Yalruzca teminat mektubu kullarumt için tahsis edilmiç limittir.

Bu sözleçmelerde; (i)Bankalann teminat amactyla kendilerinde (muhabirlerinde vs) bulunan

$irket'e ait mevduat, hisse ve varhklar üzerinde sözleçme gere[i rehin, hapis, bloke,

virman, takas mahsup haklart, (ii) $irket'in teminat konusu alacak, hak ve borcunu üçtincti

çahrslara devir, temlik yasa[r (iii) $irket'in hisselerindeki de$içiklifii bildirip onay isteme

yükümleri vb. mutad hükümler mevcuttur.

Tüm kredi sözleçmeleri halka arz bakrmrndan önem aÍz etmeyen mutat taahhütler
içermektedir. Ek olarak, bu kredi sözleçmeleri kapsamrndaki temerrüt hallerinden bazrlan, (i)
ödeme yapmama, (ii) kredi alan çirketin finansal durumunun olumsuz yönde etkilenmesi, (iii)
sözleçmeye aykrrr davranma, (iv) sözleçme kapsamrnda sunulan belge, beyan veya verilen
garanti ve taahhütlerin yanltç, eksik veya doSru olmadrgrnrn kanrtlanmasr, (v) ilgili çirketin
malvarlr[r üzerinde önemli ölçüde tasarruflarda bulunulmasr ve takyidatlar yarctúmasr, (vi)
bir varlrkla ilgili kay¡rm, yediemin veya benzer bir memurun atanmasr, (vii) konkordato,

iflas, ödemelerin durdurulmasr, tasfiye için talepte bulunulmasr gibi mutat temerrüt halleridir.
Bu durumda Bankalara tüm kredileri muaccel hale getirme, geri ödeme talep etme, temerrüt

faizi içletme gibi mutad olan geniç hak ve yetkiler tanrnmrçtr.

Yapr ve Kredi Bankast, Albaraka Türk Katrhm Bankasr ve Türkiye ihracat Kredi Bankasr ile
yaprlan genel kredi sözleçmelerinde, çirket hisselerinde de[içiklik yaprlmasr ve Akbank ile
yaprlan sözleçmede $irket hisselerinde %ol0 oranndan fazla de[içiklik yaprlmasr ilgili
bankalardan izin altnmasrna ba$lanmrçtrr. $irket tarafindan planlanan halka arz sebebiyle

rk yaprsr de[içiklili kapsamrnda söz konusu genel kredi sözleçmelerinin temerrüt

Yil Banka $ube

Lehine
Kefil
Olunan

Kefil
Olan

Kredi
Limiti (*)
Para
Birimi

2020
Türkiye ihracat Kredi
Bankasr A$

istanbul Odakule

Subesi
Yoktur Yoktur

s.000.000
USD

2020 Akbank TA$
Maslak Ticari
Subesi

Yoktur Yoktur
20.000.000
TL

2020
Yapr ve Kredi Bankasr

AS
Maslak Plazalar

Subesi
Yoktur Yoktur

35.000.000
TL

201 8
Albaraka Türk Katrhm
Bankasr A$

Avrupa Kurumsal

Subesi
Yoktur Yoktur

s.000.000
USD (*X)

201 8
Türkiye Garanti Bankasr

AS
Istanbul Kurumsal

Subesi
Yoktur Yoktur

450.000

USD

Sayfa 46 I 72



YBK
hükümleri çerçevesinde ilgili Bankalardan 03.12.2021 tarihli olur istem yazúarna binaen;
Yapr ve Kredi Bankasr A$ 06.12.2021tarihli, Akbank TAÇ 14.12.2021 tarihli, Albaraka Türk
Katrlrm Bankasr AÇ 14.12.2021 tarihli, Türkiye ihracat Kredi Bankasr A$ 07.12.2021tarihli,
Türkiye Garanti Bankast A$ 30.12.2021 tarihliyazrlan ile; halka arz içlemi ve münhasran
halka arz sebebiyle meydana gelecek ortakhk yaprsr de[içikli[inin, kredi borçlarrnrn
vadesinden önce muaccel hale gelmesine neden olacak herhangi bir temerrüt durumu
yaratmadr!rnr bildirmiçlerdir.

7.12. Finansal Kiralama Sözleçmesi

$irket'in 2 adet finansal kiralama sözleçmesi mevcuttur. Fransa mençeli BNP Paribas Finansal
Kiralama A$ ("BNP Paribas") ile imzalanan bu sözleçmelerle $irket, çeçitli tedarikçilerden
lisans ve ekipman almtçttr. Bu sözleçmelerde; ABD, OFAC, AB, Fransa ve T.C. tarafindan
Ambargo ve Yaptnm Uygulanan Ükelerde ve K.Kore, iran, Suriye, Sudan, Küba, Krrrm
Sivastapol gibi A$rr Ambargolu Ülkeler'de ve yasakh, kara listedeki kiçi ve kuruluçlara ticari
faaliyet, sattç yapma,hizmet verne, çirket, temsilcilik, ortakhk kurma, bu faaliyetlere destek

verrne, içtirak etme, bunlan planlama yasaklanna iliçkin mutad hükümler mevcuttur.

Bu tip sözleçmelerde mutad oldulu gibi, ilgili tip sözleçmeler uyannca, ödeme planrnda vade
ve miktarlarr belirtilen kiralama bedellerinin kararlaçtrrrldrpr gibi ödenmemesi veya Sözleçme

gere$ince yüklenmiç olunan di$er taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde temerrüt hali
gerçekleçmiç olur.

$irket bir kiralama dönemi içinde kiralama bedellerinden üçüncü veya üst üste iki kira
bedelini zamantnda ödememesi halinde, Kiralayan ayrrca baçkaca bir süre vermeksizin
Sözleçmeyi derhal feshetmek ve sözleçmenin feshi ile ilgili hükümleri uygulamak hakkrna

sahiptir.

ilgili finansal kiralama sözleçmeleri; bu tip sözleçmelerde mutad oldu[u gibi çirketin ortakhk
yaprsmln de$içmesi ya da hakim ortaptntn yönetimdeki hakimiyetinin kaybrna neden olacak
esas sözleçme defiçikli$i öncesinde Kiralayan'a yazrh bildirim yaprlmasmr çart koçuyor olup;

$irket tarafindan planlanan halka arz sebebiyle ortakhk yaplsl de$içiklili kapsamrnda finansal
kiralama sözleçmelerinin temerrüt hükümleri çerçevesinde BNP Paribas'dan 03.12.2021
tarihli olur istem y¿LA slna binaen, BNP Paribas tarafindan 13.12.2021 tarihli yanlan ile, halka
arz suretiyle ortakhk yaplsr defiçikli$inin uygun görüldü!ü ve Sözleçme tahtrnda kendilerine
tanrnan fes ih hakkrnrn ku llanrlm ay acagr cevaben bi ldiri lm i çtir.

%

No Yrl Banka
Kiralam¿
Konusu

KÍra Süresi Toplam Kira
Bedeli

1
2021

BNP Paribas Finansal
Kiralama A.$.

Ekipman I Yrl
196.s96 USD

2.
2021

BNP Paribas Finansal

Kiralama A.S.
Lisans 23 Ay 14.812.220,38 TL
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7.13. Kira Sözleçmeleri

$irket'in 2 adet yurt içinde ve 3 adet yurt drçrnda toplam 5 adet kira sözleçmeleri mevcuttur.

$irket'in, merkez adresinin bulundu$u Teknokent An 2 binasnn 402,601 no'lu 1088 m2
kapah ofis alantnt, içyeri olarak ve münhasrran kendisi tarafrndan 4691 Sayrh Kanun ve ilgili
mevztat çerçevesinde kullanmak üzere Arr Teknokent Proje Geliçtirme Planlama A.$. ile
aralartnda akdetti[i ve her yrl yenilenen kira sözleçmesi bulunmaktadrr. Sözleçme tip
sözleçme olup, eki Yönergeler, detayh kural ve kriterler içermektedir. 4691 Sayrh Kanun ve
ilgili mevzuat çerçevesinde iTÜ Arr Teknokent Teknoloji Geliçtirme Bölgesi'nde yerleçik
difer firmalar gibi $irket'in de Sözleçmeye göre tutturmasr gereken performans hedef ve

kriterleri ile di[er aykrnhk hallerinde Teknokent'ten ihraç ve tahliye edilip yararlandrfir rnali
teçvikleri kaybetme riski bulunmaktadrr. $irket'in bu kapsamda öngörülen bilgilendirme,
belgeleme ve raporlama yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirdigi tespit edilmiçtir.

Kira sözleçmesinde öngörülen ortakhk yaprsr defiçiklifine istinaden yaprlmasr gereken

bilgilendirme kapsamrnda; planlanan halka arz sebebiyle ortakhk yaprsr de[içikli[ine iliçkin

$irket'in 03.12.2021 tarihli yaztsr ile bilgilendirme yaprlmrç olup, ilgili Firma tarafindan

08.12.2021 tarihli yazilan ile, aynca bir yönetim kurulu karan ahnmasr gerekmeksizin, 469I
Saytlt Kanun, ilgili yönetmelik ve kira sözleçmesi hükümlerine uygun faaliyet gösterdi[i
sürece kira iliçkisinin devam edeceSi dolayrsryla engel bir durum görülmedigi bildirilmiçtir.

7 .14. Diper Sözleçmeler:

Escrow ( Emanetçi ) Anlaçmasr:

$irket 2013 yrhnda Loyaltylsadakat ürünü kaynak kodlan ve fikri haklarrnr Amadeus IT
Group SA'ya sattp devretmiç, satrç anlaçmasr gere[i anrlan kodlar ve fikri haklarla ilgili bir
ihtilaf veya dava halinde referans /delil olarak kullanrlmasr için satrlan kaynak kodlarr ve fikri
haklarrn I nüshasr emanetçi olarak Fransz escroilemanet acentesine teslim edilmiç ve çok
tarafh bir Escrow anlaçmast imzalanmrçtrr. Escrow anlaçmasr 5 yrl süreli olup aksi
bildirilmediginden kendili[inden her seferinde uzamaktadrr.

Anlaçmantn tarafl.an $irket, $irket'in 2013 yrhndaki gerçek kiçi pay sahipleri, Amadeus IT
Group SA ve escrow acentesidir. $irket, bugüne kadar escrow acentesine baçvurmayr
gerektiren herhangi bir ihtilaf, dava veya iddia olmamakla birlikte, $irket'in olasr menfaatleri
gözetilerek escrow iliçkisi masraf ödemeksizin tedbiren devam ettirilmektedir.

8. SiGORTA

$irket'in, aktifine kayrth taçmrlar için sigorta çirketi aracrh[ryla kapsamh elektronik cihaz
knlma, deprem, demirbaç yangrn/deprem herhangi bir riske karçr poliçeler yanr srra, yönetici
sorumluluk sigortasr ve mesleki sorumluluk sigorta poliçelerine, toplam brüt prim
1.565.196,79 TL prim $irket tarafindan ödenmekte oldulunu $irket beyan etmiçtir.

Bu sigortalar kapsamrnda, içu rapor tarihi itibarryla; sigorta dökümü aça[rda yer almaktadrr:

Police No I 2 3 4 5

Sigorta
$irketi

Allianz
Sigorta A.$

Allianz
Sigorta A.$.

Allianz
Sigorta
A.S.

Allianz Sigorta
A.$.

Allianz
Sigorta A.$
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Poliçe No

(*) Sigorta poliçeleri sùreleri I þir) yil olup, süre sonunda her yil yeni koçullar dikkate
al tnar ak y eni I enmektedir.

9. PERSONEL

$irket tarafindan içbu Rapor tarihi itibarryla, $irket'in çahçan sayst 277'dir. girket'in
herhangi toplu iç sözleçmesi yoktur. Mavi yaka personeli bulunmamaktadlr. Yönetimde söz

sahibi personelin $irket'in paylanna yönelik herhangi bir opsiyon hakkr yoktur.

10. MALVARLIÕI

10.1. Gayrimenkuller

$irket'ten edinilen bilgi uyarrnca, $irket'in maliki oldulu herhangi bir gayrimenkulü
bulunmamaktadrr.

10.2. Araç ve Taçrnrrlar

$irket'ten edinilen bilgi uyarrnca, $irket'in maliki oldulu herhangi bir taçrt bulunmamaktadrr.

$irket'in 2019, 2020 ve 2021 yrllannda edindi[i muhtelif bilgisayar, server ve donanrmlan,

bilgisayar donanlmlan, ofis mobilya ve difer demirbaçlan bulunmaktadrr.

10.3. Maddi Olmayan l)uran Varhklan

içbu Rapor'un 7.8 baçh[r altrnda da yer verilen $irket'in maddi olmayan duran varlftlarr
bulunmakta olup, bunlar; (i) Haklar (ii) Satrnahnan Yazrhmlar (iii) Drçandan Ahnan
Geliçtirme Hizmetleri ve (iv) Geliçtirilen Yazrhmlar'drr. $irket özel balrmsrz denetimden
geçen finansal raporlarmda, söz konusu maddi olmayan duran varlftlarr, bilanço aktif
toplammn yaklaçrk %o 60'nt oluçturmaktadrr.

11. TEMiNAT MEKTUPLARI

$irket tarafindan ahnan herhangi bir teminat mektubu bulunmamaktadrr. Rapor ta¡ihi
itibarryla, verilen teminat mektuplarrnrn tablosu açalrdaki gibidir.

5037/0001-
i 310-

0087t770

5037/0001-
1310-

0087008706
93

0001-1 1 10-
0t076t24

0001-1 1 l0-
0107451 I

0001-1 1 l0-
01074537

Sigorta
Konusu

Yönetici
Sorumluluk

Sigortasr

Mesleki
Sorumluk
Sigortasr

Elektronik
Cthaz

Krnlma,
Deprem

DemirbaçYangrn /
Deprem
/ Mali

Sorumluluk

Elektronik
Cihaz,

Yangm ve
Deprem

Baçlangrç
Tarihi 18.01.2021 05.r2.202t 01.06.2021 01.04.2021 0t.04.202t

Bitiç
Tarihi t8.01.2022 05.12.2022 0r.06.2022 01.04.2022 01.04.2022

Kayrt
Tarihi

B¿nka Tutar
Para

Birimi
Net Vade Tarihi

25.04.2012 T.Garanti Bankasr A.!i 7.000 TL Süresiz

17.lt.2020 Akbank T.A.$. 1.000.000 EUR 25.11.202r

17.11.2020 Akbank T.A.$. 40.000 EUR 18.rt.2022
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17.t2.2019
Albaraka Türk Katrhm Bankasr

A.S.
2t4.500 USD t2.03.2022

22.03.2021 Yapr ve Kredi Bankasr A.$ 1.250.000 USD 0t.04.2022
22.03.2021 Yapr ve Kredi Bankasr A.$. 56.250 USD 0t.07.2022

YBK
20.07.2020

Albaraka Türk Katrhm Bankasr

A.$.
USD t9.0r.2023435.000

12. SGK VE VERGr BORÇ DURUMU

$irket taraftndan ibraz edilen Maliye Bakanh[r Gelir idaresi Daire Baçkanh[r internet Vergi
Dairesi'nden altnan 15.11.2021 tarihli Belge'den, Hitit Bilgisayar Hizmetleri Ag'nin
1 5.1 1 .2021 tarihi itibarryla vadesi geçmiç borcunun bulunmadrpr tespit edilmiçtir.

$irket tarafindan ibraz edilen Sosyal Güvenlik Kurumu Baçkanhlr Sosyal Sigortalar Genel
Müdürlü$ü'nün (SGK) internet sitesinden almmrç 16.11.2021 tarihli Belge'den, Hitit
Bilgisayar Hizmetleri A$'nin 16.11.2021 tarihi itibanyla Türkiye geneli yaprlan sorgulamada
Kuruma muaccel hale gelmiç borcu bulunmadr[r tespit edilmiçtir.

13. DAVALAR

Davalara iliçkin hukuki incelememiz $irket ve vekilleri tarafindan hazrlanmrç avukathk
mektuplan ve içbu Rapor ekinde yer alan $irket kaçe ve imzah dava ve icra takipleri
listelerine verilen bilgilere göre hazrrlanmrytrr.

içbu Rapor tarihi itibari ile $irket tarafindan;

- Tur operatörü ve havayolu çirketleri ile arasrndaki hizmet sözleçmelerinden kaynaklanan
yurt drçrnda ve yurt içinde yargrlamasr devam eden 4 tanesi aynr alacak için Borajet Havacrhk
Taçrmacrhk Uçak Bakrm Onanm ve Tic. A.$ aleyhine açrlmrç toplam 6 adet derdest alacak
dava dosyasr ile I adet icra takibi bulunmaktadrr.

$irket Tarafindan Açllmr$ Dava ve Takipler
Daval¡ Taraf Mahkeme l)osva No Konusu Dava Tutarl Gelinen Asama

FlyTürk Ac
/Türk Fly

GmbH

Dusseldorf

Almanya Dusseldorf
iflas Mahkemesi

504 rN 2n6,6-30-2021

$irket ile

davah tur

operatörü

arasrnda

hizmet

sözleçmesi

bulunmaktad

rr. $irket
hizmet

bedelini

tahsil

edememiç

olup, davah

Sirket iflas

9t.444,74 EURO

(Rapor tarihi itibarryla

kur karçiltþ 1.141.367,52.

TL'dir)

Iflas Mahkemesine
02.06.2016 tarihinde
alacak kaydr
baçvurusu

çerçevesinde iflas
masaslna alacak
kaydr yaprlmrçtrr.
Alaca[rn tahsili

çahçmalarr devam
etmektedir.
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etmiç ve

kaÞanmrstrr.

Air Namrbra

PTY Limited

Namibia

Mahkemesi

202UWrr

Yüksek $irket
tasfiyesi

sebebiyle

alacak

bevanr

198.709,92 USD

(Rapor tarihi itibarryla kur

karçtltþ 2.191.094,80

TL'dir)

Yetkili otoriteye

alacak kaydr

yaprlmrçtrr, tahsil

çahçmalan devam

etmektedir.

Borajet

Havacrhk

Taçrmacrhk

Uçak Bakrm

Onarrm ve Tic.

A.$.*

1- istanbul 15. Asliye

Ticaret Mahkemesi

201 8/s00

2- Istanbul l. Asliye
Ticaret Mahkemesi nin
2Q81644 E. ve
2018/645 E. sayrh
dava dosyalarr,
istanbul 15. Asliye
Ticaret Mahkemesi'nin
20 1 8/500E.
dosyasrnda
birlestirilmistir.

3- Bakrrköy l. iflas

Müdürlü!ü 2019196 E.

sayrlr iflas dosyasr

4- Bakrrköy 2. Asliye
Ticaret Mahkemesi
20211187 E. sayrh

itirazrn iptali

iflas davasr

Kayrt kabul

davasr

Iflas masasrna kayrt ve
kabul edilen alacak ve
faiz miktarr 1.096.822, TL
'dir. Yargrlama gideri
ve vekalet ücreti toplamr
olan 146.417,16 TL'nin
kayrt edilmesi talebinin ise
reddine karar verilmiçtir.
Toplam wnparaalacaþr
1.243.239 TL'dir.

Davah Borajet fìnnas

rnln iflasrna karar

verilmiç ve

devamrnda istanbul

15 Asliye Ticaret

Mahkemesi

2018/500 dosyada,

davah Bora Jet için
verilen iflas karannrn

kesinleçmesinin

beklenrnesine ve

yargrlamanrn

durduruhnasrna karar

verilmiçtir.

iflas dosyasrna konu

olan alacaprn kabul

edilmeyen 146.417,l

6 TL vekalet ücreti ve

yargrlama giderleri

tutarrndaki krsrmrnrn

kabul ve kayrt
edilmesi talebiyle
ikame edilmiçtir.

Turkuaz

Havayollan A.$

Istanbul 3. Icra
Müdürlü!ü
2011t3265 E

Alacak

Takibi

Takipte kesinleçen miktar

t64.875,23 TL
Malvarh[r

araçtlrmasl

etmektedir.

devam

iç bu Rapor tarihi itibari ile;

irket llm 3 adet krdem ve ihbar bulunmaktadrr

$irket Aleyhine Açrlmrç Dava ve Takipler
Davacl
Taraf

Mahkeme
Dosya No

Konusu Dava Tutan Gelinen Açama

Ahmet

AGILLI
Ìstanbul 16. i9 iççi-içveren

iliskisinden

Fazlaya iliçkin haklar sakh

tutulmak ve daha sonra

Yargrlama devam
ermektedir. Bilirkiçi kök
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Mahkemesi

2017t572

kaynaklanan

alacak davasr

bedel artlnmlna gitmek

kaydryl4 fazla mesai

alacaþr için 100 TL,

Krdem tazminatr için 100

TL, bakiye seyahat masrafr

için 100 TL ve prim

alacaþ için 100 TL olmak

üzere toplam 400 TL

raporda davacrnrn alacaþr
olmadr$r ancak mahkeme
aksi yönde karar
verirse'7.147,48 TL krdem
tazminaf- 4.53 l,45.TL ihbar
fazminafi hesabr yaprldrgr
yer almaktadrr.

Esat Taha

ÇAKICI

Istanbul 7. Iç

Mahkemesi

2017t609

iççi-içveren

iliçkisinden

kaynaklanan

alacak davasr

Fazlaya iliçkin haklar sakh

tutulmak ve daha sonra

bedel artlnmlna gitmek

kaydryl4 fazla mesai

alaca$r için 100 TL, krdem

tazminatr için 100 TL,

bakiye seyahat masrafr için

100 TL ve prim alacaklarr

için 200 TL olmak üzere

toplam 600 TL

Davanrn reddine
verildi. Gerekçeli
beklenmektedir.

karar
karar

Nurullah

SAGDIç

istanbul 3. iç

Mahkemesi

202u249

I¡çi-içveren
iliçkisinden
kaynaklanan
alacak davasl

Fazlaya iliçkin haklarrnr

sakh tutulmak ve daha

sonra bedel artlnmlna

gitmek kaydryla, 100.-TL

krdem tazminatr,l00.-TL

ihbar tazminatr,l00.-TL

yrlhk ücretli izin ücreti

olmak üzere toplam 300

TL

Davanrn yargrlamasr devam

etmektedir.

$irket'in devam eden dava ve takiplerinin tamamr incelenmiç olup, $irket finansal durumu
veya kârhhlt üzerinde önemli etkisi olmuç veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek herhangi
bir dava, hukuki takibat ve tahkim içlemleri veya idad bir içlem bulunmamaktadrr.

14. SIRT(ETIN nlCr,r ORTAKLTGT

Hitit A.$. yetkilileri tarafindan, 30.09.2021 finansal tablo dönemi sonrasmda; global
pazardaki acente a$r üzerinden bilet, otel, araç kiralama, havalimanl transferi, sigorta ve di[er
bilet harici seyahat ürünlerinin, ek hizmetlerin satrçmr ve yayglnlaçmasmr sallamak amaclyla,
09.11.2021 tarihinde tescil ve 09.11.2021 tarih ve 10447 sayrh TTSG'de ilan edilmek
suretiyle, sermayesini temsil eden paylarm tamamma ihraççr'nrn sahip oldu[u 100.000 TL
sermayeli "Hitit SAAS Turizm Servisleri Anonim $irketi" unvanll bir çirket kuruluçunu
gerçekleçmiçtir.

Yeni kurulan balh ortakhk esas sözleçmesine göre, yönetim kurulu 1 kiçi olarak belirlenmiç
olup, ilk yönetim kurulu üyesi olarak belirlenen Metin gitiK'in 14.11.2021tarihli adli sicil
kaydrnrn incelenmesi neticesinde; Borsa istanbul Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5.
fikrast kapsamtnda belirlenmiç suçlardan hüküm giymemiç oldu[u tespit edilmiçtir. Ba[h
ortakhlrn henüz personeli bulunmamaktadrr.
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Ortakhk

Ba[h ortakhk yeni kurulmuç olmasr dolayrsryla henüz faaliyeti olmadrfrndan, içbu Rapor'da
yer verilen bilgiler drçrnda inceleme yapabilecelimiz baçka bir bilgi ya da belge tespit
edilememiçtir.

ls. soNUÇ

içbu raporda yer alan açrklamalar çerçevesinde; tarafrmrza incelememiz için sunulan bilgi ve
belgeler ile $irket tarafindan yaprlan açrklamalara dayanarak, Kotasyon Yönergesi'nin 7.

maddesinin 5. fikrasr ile 8. maddesinin L fikrasmm (ç) ve (e) bendi hükümleri kapsamrnda;

1- $irket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hukuki uyuçmazhklann
bulunmadrfr,

2- $irket'in mevzuafa uygun biçimde kuruldufu ve faaliyetini sürdürdü[ü, faaliyetini
stirdürmesine engel teçkil edecek herhangi bir husus bulunmadr$r, paylannm hukuki
durumunun tabi olduklan mevzuata uygun oldulu,

3- $irket'in faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli tüm yetki, izin, ruhsat ve benzeri
belgeye sahip oldugu,

4- $irket'in serrnaye arttnml neticesinde ihraç edilmek suretiyle halka arza konu
edilecek yeni paylar üzerinde, pay sahibinin haklannr kullanmasrna engel teçkil
edecek herhangi bir kayrt bulunmadr[r ve paylann devir ve tedavülünü krsrtlayrcr bir
husus bulunmadr$r,

5- $irket yönetim kurulu üyelerinin, genel müdürünün ve yönetim kontrolünü elinde
bulunduran ortaklanntn, serrnaye piyasasr mevzuatrnda ve 5411 sayrh Bankacrhk
Kanununda yer alan suçlardan, TCK'nrn 282. maddesinde düzenlenen suçtan
kaynaklanan malvarh$r delerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme içleri
hakkrnda mevzuata ayknltktan, devletin güvenli$ine karçr suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin içleyiçine karçr suçlar, milli savunmaya karçr suçlar, devlet srrlanna karçr
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüçvet, hrszhk, dolandrrcrhk, sahtecilik, güveni
köttiye kullanma, hileli iflas, biliçim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme
veya degiçtirme, banka veya kredi kartlannrn kötüye kullanrlmasr, kaçakçrhk, vergi

Ticaret Unvanr Hitit SAAS Turizm Servisleri Anonim $irketi
Kurulduflu Ülke Türkiye Cumhuriyeti
Tescil ve ilan Tarihi 09.tI.2021 I 09.1 t.2021 -10447 TTSG
Ticaret siciline tescil
edilen merkez adresi

Emirgan Mahallesi, Necip Paça Sok. Özel Emirgan Anaokulu
Blok No: l4 Sanyer, istanbul

Ba$r bulundu[u
ticaret sicil müdürlüfü

istanbul

Ticaret sicil numarasr 338537-5

Faaliyet Konusu Seyahat acentesi faaliyetlerinde bulunmak, otel, araç kiralama,
havalimanr transferi, sigorta ve bilet harici seyahat ürünleri gibi
ek hizmetlerin sattç ve pazarlamasrnr yapmak

Içtirak Pavr %100
Sermaye Tutan 100.000 TL
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kaçakçrhlr veya haksrz mal edinme suçlanndan hüküm giymemiç olmasr çartmr
taçrdrklan, ayrrca TCK'nm 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiç olsa bile kasten

içlenen bir suçtan dolayr beç yrl veya daha fazla süreyle hapis cezasrna çarptrnlmamrç
olduklan,

görüçüne vanlmrçtr.

Ba[rmsrz hukukçu görüçü olarak arz ederiz.

Saygrlanmzla,

Yalçrn Kemahh Avukathk Ortakhfr adrna

Av. N.Hülya Kemahh

istanbul Barosu Sicil No: 42926

L¡lwL
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1- EKLER

EK-1 incelenen Belgeler

EK-z $irket'in Faaliyeti, Hukuki Durumu Hakkrnda önemli Derecede

Etkilecek Hukuki Uyuçmazhk Bulunmadrprna iliçkin Beyanr

EK.3 $irket'in Hukukçunun Ba[rmsrzhsr ve girket Bilgilerinin Do[rulufu'na,
ibraz Edilen Suret Belgelerin Aslma Uygun Oldu[una Dair Beyanr

EK-4 $irket'in Devir ve TedavülKrsrfi Bulunmadrfrna itiçtin Beyanr

EK-5 $irket'in Sermaye Kaybr Borca Batrkhk Bulunmadrlr'na iliçkin Beyanr

EK.6 Ba$rmsz Hukukçu Sorumluluk Beyanr

EK-7 Sermayenin Ödendilinin Tespitine YMM Raporu

EK.8 $irket'in SGK Borcu Olmadrlrna iliçkin Yazr

EK.9 $irket'in Vergi Borcu Olmadrlrna iliçkin Yazr

EK.lO $irket'in Dava ve icra Takiplerine iliçkin Liste
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EK-l Incelenen Belgeler

içbu Hukukçu Raporu hazrrlanrrken aça[rdaki belgeler incelenmiçtir:

%

$irket
Bilgileri

1. $irket'in Esas Sözleçmesi ve Esas Sözleçme deliçikliklerine iliçkin Genel Kurul
toplantr tutanaklarrnrn yayrnlandrlr TTSG'nin ilgili sayfalannrn suretleri,

2. $irketin 201 8, 2019, 2020 v e 2021 y:Irlan yönetim kurulu toplantr tutanaklan

3. $irketin 2018, 2019, 2020 ve ilgili ara döneme iliçkin ola[an ve olaganüstü
genel kurul toplantr tutanaklannrn yayrnlandr[r TTSG'lerin ilgili sayfalarrnrn

suretleri,

4. T.C. Beçiktaç l5.NoterIiSi'nce30J2.2014 tarihli ve 14762 yevmiye numarasr

ile onaylanmrç $irket pay defteri

5. T.C. Beçiktaç l5.Noterlifi'nce 28.12.2015 tarihli ve 13987 yevmiye numarasr

ile onaylanmrç $irket pay defteri

6. 100.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden birinci tertip A ve B grubu nama

yanh pay senetleri ve teslim ve tesellüm belgeleri

7 Unit Yeminli Mali Müçavirlik Ltd. Sti./ Bayramali KARAKAN tarafindan

haztrlanmtç olan 01.07.2021 tarihli ve YMM.16311202l-35 sayrh Sermayenin

Ödendi[inin Tespitine Dair Yeminli Mali Müçavirlik Raporu

8. $irket halka arz amaçh Esas Sözleçme de[içikliklerine iliçkin SPK onay yazßt
ve T.C. Ticaret Bakanh$r onay yazlsl

9. $irket paylannln serrnaye artmmr yoluyla halka arnna iliçkin $irket Yönetim
Kurulu 22.11.2021 tarihli ve 2021122 sayh karart ve 24J1.2021 tarihinde
tescil ve 24.11.2021tarihli ve 10458 sayrh TTSG

10. $irket'in, halka arz edilecek paylar üzerinde devir ve tedavülü krsrtlayrcr veya

pay sahiplerinin haklannr kullanmalannt engelleyici kayrtlann bulunmadrlrna
ayrtca, bu paylar üzerinde intifa hakkr bulunmadr[lna dair beyanr

11. $irket'in, halka arz edilecek paylar üzerinde herhangi bir rehin veya baçka

teminat bulunmadrgr ve ilgili paylar üzerindeki zilyetligin herhangi bir rehin

veya baçka teminat içlemine dayanmadr[ma dair beyan

12. 17.11.2021tarihinde tescil ve 17.ll.2021tarihli ve 10453 sayrh TTSG'nin 991-

992 sayfalannda ilan edilen, Bakrrköy 3T.Noterli[i'nin 16.l1.2021 tarihli ve

23406 sayr ile tasdikli 15.ll.2021 tarihli ve 2021120 sayrh yönetim kurulu karan

ile kabul edilen 15.11.2021tarihli ve (3) numarah $irket Srnrrh Yetkilere itiçtin
iç Yönergesi
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Beçiktaç l5.Noterli[i'nin 12.11.2021 tarihli ve 14367 sayr ile tasdikli,
ll.ll.202l tarihli ve 202lll9 sayrh görev taksim ve birinci derece imza
yetkilerine iliçkin yönetim kurulu karan ve imza sirkülerinin yayrnlandrSr
18.11.2021tarihli ve 10454 sayrh TTSG

14. Genel Kurul Toplantrlarrna iliçkin Usul ve Esaslara itiçtin iç yönerge

15. $irket'in 2018,2079 ve2020 hesap dönemi faaliyet raporlarr

16. $irket'in istanbul Ticaret Sicili'nde 315040-0 sicil numarasr ile kayrth, usulünce
kurulmuç bir anonim oldupuna dair istanbul Ticaret odasr'ndan ahnmrç
24.1 1.2021 tarihli faaliyet belgesi

17. Sosyal Güvenlik Kurumu Baçkanh[r Sosyal Sigortalar Genel Müdürlügü'nün
(sGK) internet sitesinden ahnmrç 16.11.2021 tarihli girket'in SGK borcu
bulunmadr[rna dair yazrsr

18. Maliye Bakanhgr Gelir idaresi Daire Baçkanh[r internet vergi Dairesi'nden
alrnan 15.ll.2021tarihli girketin vergi borcu bu lunmadrlrna dair yazrsr

19. BaÈrmsrz Hukukçu raporu içinde yer alan ve $irket tarafindan kaçeli ve imzah
Liste halinde ibraz edilen sözleçmeler ile izin, ruhsat, sertifika, poliçe ve sair
belgeler

20. $irket'in tescilli yazrhmlar4 marka, logo ve alan adlanna iliçkin tescil belgeleri

21. $ irketin yararlandrlr teçviklere iliçkin belgeler

22. $irket'e ait maddi duran varhklara iliçkin liste

23 $irket tarafrndan verilmiç olan teminat mektuplarr

24. $irket yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kontrolünü eçit paylaçan A ve B
Grubu pay sahipleri ile ilgili olarak, adli sicil kayrtlan ve bu kiçilerin iletmiç
olduklarr beyanlar

25. $irket vekili Av.Meral Aslan tarafindan imzalanan, $irket'in taraf oldu$u
derdest dava ve icra takiplerini gösteren yazr

26. $irket vekili Av. $ebnem congar tarafindan imzalanan $irket'in taraf oldu$u
derdest dava gösteren yazr

27 $irket Almanya vekili Dr.Eva Merkel tarafindan gönderilen FlyTurk alacak
kaydrna iliçkin elektronik posta

28. Air Namibia tasfiye sorumlusu Brunr&Mclaren alacak kaydrna iliçkin
elektronik posta

29. $irket tarafrndan imzalanan, taraftmtza 05.01.2022 tarihinde ibraz edilen

$irket'in taraf oldu[u derdest dava ve icra takiplerini gösteren Tablo

L. SayfaST 172
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EK-2 Borsa istanbul A.$.onin ('sBorsa ibtanbul") Kotasyon Yönergesi'nin ("Kotasyon
Yönergesino)rnin 7/5 ve 8/1-e maddeleri çerçevesinde $irket Beyanr
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05.oL.2022

Borsa istanbul A.$. Genel MüdÍirlüfü'ne

Reçitpaça Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi

3 44 67, Emirgan; Sarryer/istanbul

Borsa istanbul A.$.'nin ("Borsa istanbul") Kotasyon Yönergesi'nin ('oKotasyon
Yönergesi")'nin 715 ve 8/l-e veya 1012-cveya l2ll-b veya l8/l-ç maddeleri çerçevesinde;

ttIH

o Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi'nin ("$irket'o) kuruluç ve faaliyetleri
baktmtndan hukuki durumu ile kotasyon baçvurusunda bulunulan paylann hukuki
durumunun tâbi oldulu mevzuata uygun oldu$unu,

$irket paylanntn halka atzrna iliçkin izahname ve Kotasyon Yönergesi uyannca
haztrlanan Hukukçu Raporunda kamuya açrklanan hususlar haricinde, $irket'in kuruluç
ve faaliyetlerinin devamr için ahnmasr gerekli tüm izin, lisans, yetki belgeleri ile girket'in
tabi bulundulu özel mevzuat uyarmca almak zorunda oldugu belgelerin tamamrrun
mevcut oldulu ve söz konusu ruhsat ve izinlerin eksikliginin faaliyetlerini
sonlandrrmayacalmr veya önemli derecede olumsuz etkilemeyeceklerini,

$irket paylannrn halka arztna iliçkin izahname ve Kotasyon Yönergesi uyannca
haztrlanan Hukukçu Raporunda kamuya açrklanan dava ve icra takipleri dahil olmak
üzere hukuki ihtilaflar haricinde $irket'in herhangi bir hukuki ihtilafa taraf olmadrlmr ve

izahname ve Hukukçu Raporunda yer alan hukuki ihtilaflann, girket aleyhine
sonlanmalart durumunda $irket'in faaliyetlerini sonlandrrmayacaklarr veya önemli
derecede olumsuz etkilemeyeceklerini,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygrlarrmrzla,

Hitit

a

2
Tel
Sarryer

Fatma lvur cÖXfURN
Yönetim Kurulu Baçkanr

ve GenelMüdür

SgrqÈn
LERi r\..!.

A¡t
T
17

ö UTtU
Satlnalma

Genel Müdür Yardlmcrsl

r

Resitpasa Mah. Katar Cacl. No: 411 Ari Tcknokcnt 2 Ic Kapi No: 601 34469 Maslaii, Istanbul. Turtc¡,
t: +90 212276 15O0

.'/
./ ..
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EK-3 $irket'in Hukukçunun Bafrmsuhlr ve $irket Bilgilerinin Do!rulu[una,,, ibraz
Edilen Suret Belgelerin Ashna Uygun Olduluna Dair Beyanr
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os.01.2022

Yalçrn Kemahh Avukathk Ortakh$r
Süzer Plaza Asker Ocafr Caddesi No:6
Kat:15 D:1502 37367

Elmada[- $içl i/istanbul

Sayrn N. Hülya KEMAHLI

Konu: Borsa istanbul A.$.'nin ("Borsa istanbulon) Kotasyon Yönergesi (o'Kotasyon
Yönergesi'o) T.maddesinin 5.fikrasr ile S.maddesinin l.fikrasrnrn (e) bendi uyannca Yalçrn
Kemahh Awkathk Ortakhþr tarafrndan hazrrlanan hukukçu raporu.

$irketimiz Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi'nin ("$irket'o) mevcut paylannrn ve
gerçekleçtirilecek sermaye artrrmmda mevcut oftaklann yeni pay alma krsrtlanmasl suretiyle

çrkanlacak yeni paylarrn halka arzt kapsamrnda, Borsa istanbul Kotasyon Yönergesi uyannca

Yalçrn Kemahh Avukathk Ortakhlr tarafindan hazrlanan Hukukçu Raporu ile ilgili olarak;

o HukukÇu Raporu'nun hanrlanmasr için taraftntza iletilen tüm belgelerde imzasr bulunan
tüzel kiçilerin usulüne uygun olarak kurulmuç olup faaliyette bulunduklanm ve söz

konusu tüzel kiçilikleri temsil eden imza sahiplerinin usultine göre yetkilendirildi[ini ve

gerçek kiçilerin temyiz kudretlerinin bulundulunu ve kendilerine yasal temsilci, vasi veya

kayyrm atanmadrfrm,
o Hukukçu Raporu'nun hazrrlanmasr için tarafintza iletilen tüm belgelerdeki imzalann

gerçek oldu[unu,
o Hukukçu Raporu'nun haarlanmasr için tarafintza tasdikli çekilde veya fotokopi olarak

sunulan tüm belgelerin do!ru, eksiksiz ve asrllanyla aynr oldulunu,
o Taraftntza sunulan bilgi ve belgelerin tamh[r ve do[rulu[u hakkrnda ta'afintzca aynca bir

araçtrma yaprlmadr$rnr bildigimizi,
o Tarafintza sunulan belge ve bilgiler drçmda, Hukukçu Raporu'na iliçkin olarak ve

Hukukçu Raporu'nun içerigini etkileyecek nitelikte, baçka herhangi bir belge veya

bilginin mevcut olmadrgrnr,

o Hukukçu Raporu'nda $irket ve $irket'in kuruluç ve faaliyetleri balammdan hukuki
durumu ile ilgili olarak belirtilen tüm husus ve konulann tam ve dolru olup mevcut
durumu yanrltrcr olmayacak bir çekilde yansrttrlrnr,

o Halka arz edilecek paylann devir ve tedavtilünti krsrtlayrcr herhangi bir husus veya kayrt
bulunmadrlmt ve/veya bu paylanmrz i.izerindeki haklanmlzr kullanmamtza engel olacak
kayrtlar bulunmadr[rnr,

Resi\rasa Mah. Katar Cacl. No: 4ll Ari Tclinokcnt 2 lc Kapi No: 601 34469 fulasiali, lstanbul. TurLcy
t: +90 2 12 276 15 00

tH t
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o $irket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuçmazhklann bulunmadrsrnr,

o Hukukçu Raporu imza tanhi itibanyla $irket ve $irket'in faaliyetleri ile hukuki durumu
ile ilgili mevcut durumu yansrttrsrnr bildifiirnizi ve Yalçrn Kemahh Avukathk
Ortakhlr'nrn Hukukçu Raporu'nu herhangi bir çekilde gtincelleme taahhudtinde
bulunmadr!rnr,

o Hukukçu Raporu'nda eksik oldu$u arulan izin ve ruhsatlarrn eksiklili veya Rapor'da
antlan davalann aleyhimize sonuçlanmasr sebebiyle, $irket faaliyetlerinin önemli ölçüde
olumsuz etkilenmeyecefii ve faaliyetlerin sona etmeyece[ini,

o Halihazrrda halka arz sürecine veya $irket'in Borsa istanbul'da içlem görme baçvurusuna
yönelik hukuki danrçmanhk hizmetleri drçrnda, $irket ve ortaklanna sundulunuz bir
hukuki dantçmanltk, müçavirlik, hukuki mütalaa vb. hizmetinin bulunmaùSrnr,

o $irket veya $irket'in ortaklarr ile do!rudan veya dolayh olarak serlnaye, yönetim, mali ve

ticari iliçki ile vekalet akdi, ücret akdi ya da sair bir iliçkinizin bulunmadrfrnr ve
. içbu beyan ve taahhütlerimizin Hukukçu Raporu ekinde kamuya açftlanmasma izin

verdigimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz

Saygrlanmrzla,

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi

LGiSAYAR
LERI A.$.

Arr
'2 - Sarryer

2.12 276gg ¡¡¡¡; +90

Sarryer 3051 Tic. Sic. No 31

H tt

Fatma Nur cÖxrr¡RN
Yönetim Kurulu Baçkanr

ve Genel Müdür

Se U

Mali rve lma
Genel Müdür Yardrmcrs¡

Resit¡rasa Mah. Katar Cad. No: 4ll Art Tcknokcnt 2 Ic Kapi No. 601 34469 Maslalc, lstanbul. Turkc¡,
t: +90 212 276 15 00
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EK-4 $irket'in Devir ve Tedavül Krsrtr Bulunmadrfirna Iliçkin Beyanr
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05.oL.2022

Borsa Istanbul A.$. Genel Müdürlüfü'ne

Reçitpaça Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi

34467, Emirgan, Sarryer/istanbul

Konu: Borsada içlem görecek paylarrnrn devir ve tedavülünti krsrtlayacak veya pay sahibinin
haklarrnr kullanmasrna engel olacak kayrtlar içermedi$ine iliçkin beyan

Hitit BilgisayarHizmetleri Anonim $irketi olarak; girketimizin Borsada içlem görecek paylannrn

devir ve tedavtilünü krsrtlayacak veya pay sahibinin haklarrnr kullanmasrna engel olacak kayrtlar
içermedilini kabul beyan ve taahhüt ederiz.

Saygrlarrmzla,

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi
irir nilcisnynR
iz.ntnrtnRi 

^.$.

tH t

Fatma wur cöXPtRlV
Yönetim Kurulu Baçkanr

ve Genel Müdür
Mali i ve

Genel Müdür Yardlmclsr

Resitpasa Mah. Katar Cacl. No: 4/l Art Tcknokcnt 2 lc Kapi No: (rtll -34469 Maslai<, Istanbul. Turkc¡,
ti +90 212 276 l5 00
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EK-5 $irket'in Türk Ticaret Kanunu'nun376ve377. Maddeleri kapsammda, sermaye
kaybr ve borca batrkhk durumunun bulunmadr$na iliçkin beyanr
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os.o1.2022

Borsa Istanbul A.$. Genel Müdürlü!ü'ne

Reçitpaça Mahallesi, Tuncay Arfun Caddesi

34467, Emirgan, Sanyer /istanbul

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi'nin 6102 sayrh Tilrk Ticaret Kanunu'nun376. ve 377,

maddeleri kapsamrnda herhangi bir sermaye kaybr veya borca batrkhk durumunun bulunmadrfrnr
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygrlarrmtzla,

HititBilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi
i'r' uil,G¡s^\, \R
i\IETLE'R I ,r.

Art

IH tt I

Fatma Nur GÖKMAN
Yönetim Kurulu Baçkant

ve Genel Müdür

Sezer

Mali igler ve alma

Genel Müdür Yardrmcrsr

Resitpasa Mah. Katar Cad. No: 4lI Ari Tcknokcnt 2 lc Kapi No: (r0l 34469 Masiak, lstanbul, Turkc¡,
t: +90 212 276 15 O0 ./
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EK-6 Borsa istanbul A.$.'nin Kotasyon Yönergesi'nin 7'nci maddesininin 5'nci fikrasr
ile I'nci maddesinin I'nci fikraasrnrn (ç) ve (e) bentteri hükümleri uyarnca, Hitit
bilgisayar llizmetleri A.$. nezdinde Bafrmsrz Hukukçu Raporu kapsamrnda bulunulan
beyan
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Yalçrn Kemahh Avukathk Ortakltgt
Süzer Plaza

Askerocagr Cad. No:6 Kat:15 D:1502

34367 Elmadag-Si9li/istanbul

Türkiye

1 + 90 212 401 4260

F +90212401 4261

Istanbul, 05.01.2022

Borsa Istanbul A.$. Genel Müdürlüfü'ne

Reçitpaça Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi

3 4467, Em irgan, Sanyer/istanbul

Borsa istanbul A.$.'nin ("Borsa istanbul") Kotasyon Yönergesi'nin (.6Kotasyon
Yönergesi")7'nci maddesininin 5'nci fikrasr ile 8'nci maddesinin 1'nci fikraasrnrn (ç) ve (e)
bentleri hükümleri çerçevesinde ;

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi ("$irket") nezdinde balrmsrz hukukçu raporunu
hazrlayan Yalçrn Kemahh Avukathk Ortakhgr olarak,

Halihazrrda halka arz sürecine ve $irket'in Borsa istanbul'da içlem görme
baçvurusuna yönelik verdi[imiz hukuki danrçmanhk hizmeti drçrnd4 $irket'in
faaliyetleri ile ilgili olarak $irket ve ortaklan ile iliçkili taraflanna sundu[umuz bir
hukuki danrçmanhk, müçavirlik, hukuki mütalaa vb. hizmetimizin bulunmadrlrnr,

$irket, $irket'in ortaklan ve iliçkili taraflan ile do[rudan veya dolayh olarak serïnaye,
yönetim, mali ve ticari iliçki ile vekalet akdi, ücret akdi ya da sair bir iliçkimizin
bulunmadr!mr,

Kotasyon Yönergesi'nin 6 ncr maddesinin 5 inci fikrasr kapsamrnda, Hukukçu
raporu'nda yer alan ve Yalçrn Kemahh Avukathk Ortakh$r'na atfedilebilecek
yanhçhklardan veya noksanhklardan dolayr sorumlu oldu$umuzu,

Raporun sennaye piyasasr araclna iliçkin izahnamenin bir parçasr olarak
y ay rmlanacafirn r bildiSim izi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.05.0l.2022

Saygrlanmzla,

Yalçrn Kemahh Avukathk Ortaktrfr Adlna

Av. N. Hülya KEMAHLI

(istanbul Barosu Sicil No: 42926)

a

a

e
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yEMlNLl MÅLi rvrüçnvinllx lro.ç,ri.

Kavqcrk Mahallcsi Zat'errcpc Sirkak't.smel Àtrç ii,i*
* 

" "'Ii I I lT, 
.; 

;,.:î'*,å'ì,iX
l:'ox: 0 (216) 46j 36 90

c-mai I : unit(r)unitymrn. com.tr
"l'ic. Sicil No: 652 l6-5

SEIIMÁ,YE ¡ViN öNNNNiðiirIiN TESPI Ti irN NRTTTRIMINA DAIIIyEMiNr,i MÄLi rwüçnvinr,ir n¡pdRü- 
--' "

t- irucntnunvi y¡nAx ynnrinli u¿Li vrüs¡viRiru :

Itaf,h oldufu Meslcki girkeri ; unit yernirli MaliMüçavirlik Ltd.gti.

Adr Soyndr : Bayranrali KAIIAKAN

T.C. Kimlik No t 45A377966118

Ba[h Oldufiu Oda : istanbul Yeminli Mali Miìçavirler Odasr (Sicil No.l63I)

iç Arlrcsi : Kavacrk Mahaltesi Zai'ertepe Sokak Tenrel Ataç Plaza
No:16/5 34810 Bcykoz / istanbul

Tclelbn : (2 t6) 465 36 80 pbx

Fnx : (216) 465 36 90

Ruhs¿rt No. : 34103 109

2- TEsPiTi YAPTLAN siRKETiN

: Uirlr. BiI,GISAYAR HÌZMElLEil A.$.

: Reçitpaça Mah. Katar Cad. No:4/l An Teknokent 2
lç Kapl No:601 34469/Masla[</Sarryer/ isranbul

Artrnm öncesi
Sermayesi

iç Knynnklarrlan
Sermnye Artlnm¡

200.000,00 Tt.. (ikiyiiztrin Türk Lirasr)

99.800.000,00 TL. (Doksandokuzmilyonsekizyüzbin Türk Lirasr)

Artlnm Sonrasl
Scrmayesi : 100.000,000.00 TL. (Yüznrilyon'l'iirk Lirasr)

: $irketin, 100.000.000,00 TL (Ytizmilyon Tiirk Lirasr) sermayesinin
tarnamen ädenmiç oldugu tespit edilrniçt

Raporun Tarihi
Raporun Sayur
Raporun Eki

Unvan¡

Atlresi

: 0l .07.2021
: YMM.l63l/2021-3s
: (10)

! 
'i 't" Bir_G

IìTLE ffi¡.,,,
I,. ,. : ..

'!

I

'''';;,._,,_-..;5:r"7

Sonuç

r\t
isn

5
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EK -7 Sermayenin Ödendifinin Tespitine YMM Raporu
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3. GENII, t}it,ci :

1. $irketin Adr / Ünvanl
Baflr Oldufiu Vergi Dairesi
Vergi Numarasl
Ticnrct Sicil Kaydr
Ticrrct Sicil No
Tcscil Tarihl
Kayrtlr Oldu[u Oda

Sayrsl Nr¡maras¡

: Hitit Ililgisayar Hizmetleri A.g.
: Sarryer Vergi Dairesi
: 463 052 3051
: lstanbul'l'icarct Sicil Memurlugu
:315040
: 13. 12.2013
: istanbul "ficarct Odasl

2. Mükellef kurunrun faaliyet konusu, bilgisayar prograrnlarr ilretnrek, planlama, programlama, ¡rüçavirlik,
lcoordinatörliik ve sistent attalizleri ile ana sozteçnreae lazrh <liger içlerden oluçmaÉtåd,ri

3. Mi.ikellef kururnun yasaldefterlerine kayrtlr iletiçirn araçlan açagrdaki gibidir,

Telefon
Fnks

Adr Soyadr

(42t2)276 ls 00
(0212)216 ts l7

Adresi

I
I

4. Kul'unrutt %10 ve üz"erinde hisseyc sahip ortaklarr hakkrnda bilgiler açagrdaki gibiclir

Pegasus Hava
Taçrmacrhgr A.g.

% 50,00

Iratnra Nur Gökman % 3 1,50

l'Bi¡,(;is^Y^

Yeniçehir Mah Osrnanll
Bulvan No I l-A
Kuúköy-llenclik
Tepecik Yolu Alkcnt Siresi
Begonya Apt. No:3 D.4
Etilcr * lst.

Vergi Dairesi
Vergi -TC. Kimlik No

Büyük Mtikellefler V.D
7230047085

Beçiktaç Vergi D,
40528s64004

Ilissc
Ornn¡

Mükellef kurttmun Yölretirn Kuruln Fatma Nur Gökman, Dilek Ovacrk, Nasuh Nazif Çetin ve M,Barbaros
Kubato$l u'dan oluçmaktad rr.

4-USUL INCELEMELERi:

$irketin, arttlrrlan sermayenin ödendi[i döncme ait yasal dcfterlerinin tasdikíne iliçkin bilgiler açagrdaki
gibiilir:

lçinde Bulunulan Yrla Ait llcfter Bileileri *

Deftcr Ad¡ Yrh Tasdik Mak¡rnu Tasdik Tarihi/No.sr¡
Yevmiye 202t GiB 07.05.202 I t Y8V202t0100000 I

Kebir 2021 GiB 07.05.202 l / KEB2021 01000001

[ìnvanter 2021 Eyüpsultan NoterliIi 24.12.2020 t24746

r'. "¡-.'{.'
,+

I
t.'..''.. t. .r-

D

¡ IiTLEIIi A cì{
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{ìirket, I-Iitit Bilgisayar Hizntetle¡i Ltd. $tii.hvanr vc 50,00TL semaye ile 06.06.1994 tarihinde kurulrnuçolup, çirketin ku*tluçu l5'06.1994 tarih, lSsz ray'l' rl.íùar*J si.i¡i "Gazetesi 
¡rã iesc¡l vc itan editmiçrir,(Ek.r)

$irket, 30'09'2013 tarih ve-2013i2 sayrh ofiaklar genel kurul kamn.ile. tür degiçiklifine karar vcrmiç olup,llitit Bilgisayar Fliznretleri Ltd. $ti ünvanrnrn, Ilitit"Bilgi*vrr'H¡il-tleri Anonim girkeri olarak degiçti[i, sözkonusu.d.e$içikli[in ¡3'12.2013 tarihincle tescil ccliloigi "ìg.ii.zol3 
rarih ve 8468 no.t., 'l..Ticaret siciliGazetesí ile ilan edilrniçtir. (Dk.Z)

$irketin kuruluçtan itibaren yrtlar itibariyle sermayesinirr geliçirnine iliçkin açrklamalar açafirclaki gibiclir.

-Hitit 13ilgisayar Hizmetleri A.$', 50,00 TL, olan kuruluç scrmayesini Lg50,00 'f1,. artrrarak 2.000,00 TL.,srna
çtkarnttç,,ser.Taye arttçrntn 08.05.199? tarihinde tescit eäitaig¡,' is.os. lggT tarih ve 42gg sayrh T.Ticalet sicilGazetesi ile ilan edilrniçtir' $irkct 2.000,00 T1-,olan sermayírinibg,ooo,gg TL. arrrrarak 100,000,00 rL.'srna
llkt]]:*1$'sennaye nrtr$rnrn 26.11.2001 tarihincle tescil ed'itJigi,2g,il.z00t tarih ve 5435 sayrh T, TicaretSicili Gazetesinde ilan e,clilmiçtir, Türn bu sennaye artrrrmlai ile ilgili olurut, ioo.oõo,oo Tl.'srna ulaçan
:9,tTl1y^t1tit1 , öd91cli[i' Yeminli Mati Müçavir-. Hüseyin Karsho-glu tarafindan 02.t2.2013 rarih veYMM'06104044'0Ílü21?0l.3'i!1 sayrl "$irkétil. gl,vailrgrnr Korudufuna Dair yenrinti Mali MüçavirlikItaporu" ile tespit edilrniçtir. (8k.3, 4 'I.'ficaret Sicili Cazetjeri, Ek.S Vñ¿fr¿ Raporu)

-Hitit.Bilgisayar Hizmetleri A.$''nin, 26.l2.20l4.tarihinde ya¡rrlan olalan genel kurut toplantr tutanagrnda,
çirketin, Hitit Yaerlrm A'$. ile, biitün aktif ve pasifleri, hak veälacaklari uoiçtarr ile idevir al¡nak sureti,,ileTürk Ticaret KÍtnttnu'nun 155 ve 156. Matkleleri çerçevesinde ve l-55/l-ú maddesinin ,,fotaytajtrrilnriç
Birleçme Usulüni.i" uy_gulanrak kaych ile birleçmesine i<arar verildigi, birleçmc Oofoy'r1uiu 100.000,-00 îL olu,i
1!!e! sennayesinin 100'000,Û0 l'L daha artrirlarak 200.000,00 Tiisrna irkanldrgr bålirtilrniç ol*p, artrrrla'
100.000'00'l'L"stntn tüm aktif ve pasifleriyte kiil halirrde ¿levralrnrnasi suretiyie gerçeklegil.it*n'lirr"çni*
içlemleri kapsamtnda,.clevralan çirkètin özvãrlrklarrndan karçrlandrgr betir.tilmii u"îi''hususlar 31.12.2014
tarihintle tescil edilerek 06.01,2015 tarih ve 8730 sayrlr'l',T'icaret Sicili Cazetesi'nde lfan eãiimiçt¡.,-ipl.r
06'01'2015 Tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi) Devrahnan çirketin ödenmiç sernrayesinden karçrlanan r"Àuy"
aútrrtn içlemi, birlcçmeye iliçkin 31.12,2014 tarih ve 353i yevnriye ¡ro,lu muhasebe kayar içerisi¡cle..r,nu|*
hesabr n ¡n 1 00.000,00TL alaoaklandrn hrasl suretiyle tarnamiannr rçtrr.

.li!i! Bilgisayar l-lizmetleri A,$,'nin,21.06"2021 tarihti Cenel Kurul Karas ite, çirket sermayesinin
99.800.000,00 TL. artrrlhnasurar artrrtlan sennaycnin 570 no.lu hesapra takip edilen Á*ó*iç yrl karlá'ndan
karçtlantnastna karar vermjt olup. säz konusu kárar 30,06.2021 tarihiirdç tes;il edilerei,30.06.2021 tnrih vc
10360 sayrlr T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edihnþtir, (8k.7 30.06.2021 Tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi)
Sernraye artlrtm iglerni, 30.06.2021 tarih vs 30060003 yevnriye no.lu mul¡asebe kaydrnda, 570 Geçnriç yrllaí
Kan hcsabrnrn borçlanrllrtlmast, karçrlr[tnda sermaye hõsabrnin 99.800,000,00 TL alacaklándrslmasr suretiyie
tamamlanmrçtlr.

Yukarrda yer alan vc yrllar.itibariyle yapttan sern'laye artlrrmlan ile tcscil ve ilan edi¡ne bilgileri açagrcla özet
tablo halinde yer ahnakta olup, detayh bilgiler içeren tablolar 8/a,b no.lu ckte yer almaktadrr.

Kuruluç
$ermayesi

(TL}

Se rmaye
Artrrlm Tutarl

(TL)

Sermayc Arf¡nmlnln ilan vc
Tescil Edild¡Ëi Gazetenin:

'feseil TarihiTarihi Sayrs¡
50,00 r.950.00 r3.05.1997 4288 08,05. r 99?

98.000.00 19.I 1.201 I 543s 26.1 t,201 I
100.000,00 06.01 .20 I 5 8730 31.12.2014

99.800.000,00 30.06.2021 10360 30,06.707t

ä-i i" niLci.snynn
NiETI,ERI

^..s.Arr

15 00 Fax: +90 212rV. ,¿
,t'

'.?

¿t6
463 052 3051 Tic Sic.
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$irketin' 30'06'2021 tarihli rnizantna göre öz kaynaktan toplamr açafrdaki gibidir. (Ek:9)

Odennriç Scrnraye 100.000.000,00

Semraye Olurnlu Farklan 117.442,09

Yasal Yedekler 120.34',1,28

Olaganiistü Yedekler 2.535.53

Geçmiç Yrllar Karlarr 19.53 t.334,69

Geçnriç Y il Zarart -208.204,l5

Geçici (01 .01 .202 l-30,06.2021)
I)önem Karr 2L362.274,63

Özx¡vrvaKllR TopLAMI 140.925.730,06

Yttknrda rcspit odildigi i.izere, özscrmaye toplanu, sennaye ve kanuni yedek akçeler toplamrnrn üsti.inde olup,
senraye_ ile kant¡ni yedek akçeler varh$urr korumaktadrr, Ortaklann sermaye ta¿hhütleiini ödemelerine iliçkin
kayltlardan so¡ìrå, serï1aye taahhiitlerinden do$an borçlarrnrn devanr etnresi ar¡aclyla, kendilerinin y",.rí.i"rt
borçlandrrrllttasr yönlinde herhar:gi bir baçka hesaba alacak veya virman kaydrna rastlanllnlamrçtrr.

Yttkarrda açrklandr[r üzere, 100.000.000,00'l'L.'lrk çirket sermayesinin tant¡rnr¡nrn ödenrniç oldu$u ve özsennaye
foplanrtnrn 140,925.730,06 TL. olcluflu, sermaye ile kanuni ycclck akçeler toplamrnrn vailrgrnr korudufiu tespit
edilmíçtir.

7-SONUÇ:

lìitit Bilgisayar I'lizrnetleri A.$.'nin¡ 2021 yú (30.06.2021 itibariyle) defter ve belgelerinin incelenmesincle;

a-) $irketin sermayesinin 100,000.000,001'1, (Yilznrilyon Türk Lirasr) oldugu,

b-) $irketin 100.000.000.00TI- (Ytizrrilyon'l'ürk t,irasr) sermayesirrin tamarnen öclenmiç oldufiu,

c-)Sernraye laahhildünclen dolayr ortaklann herhangi bir bt¡rcunun hulunmadrgr,

d-) 30.06.2021 tarihli nrizana göre yaprlarr ijzvarlrk hesaplamasrnda, özsennaye toplamr 140.925.730,06 TL.
olup, sernraye ile kanr¡ni yedek akçeler toplatnlnlrì varh$rnr korudu[u,

sonuçlarrna valllrn rçtrr.

Bayramuli KARAKAN
Yeminli Mali Müçavir

I

lr, l"iatar Ca cl. No:4/1
Maslak -

Arr
0'! 34469

276 15 00 l:ax: +Qg 21
463 052 3051 Tic. Sic
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ILA.POR NKLERI

l- I 5.06.1994 Tarihli Kuruluç T.Ticaret Sicili Oazetesi

2'19.12.2013 tarih ve 8468 sayrh'r'ürkiye Ticaret sicilicazetesi

3-13'05.1997 tarih ve 4288 sayrh rürkiye'licarer sicili Gazetesi

4'29'l1.2001 rarih ve 5435 sayrh rtirkiye Ticaret sicili Gazetesi

5-02, I 2.2013 tarih ve YMM.06 r 04044.0802Æ013, I 84 sayrtr yMM Raporu

6- 06.01.2015 tarih 
'e 

B?30 sayrh 'ftirkiye Ticarer sicili Gazetesi

7-30.06.2.021 tarih ve 10360 sayrh Türkiye'l'icarer sicili Gazetesi

8- a) Anasözleçme, sermaye, Tür Desiçikligi ve Birleçmeye lliçkin Madde Tadilleri
b) Kuruluçtan itibaren $irtcet Sernrãyesinir Celiçimi "

9-30.06.?02 I Tarihli Mizan

l0- Y.M.M. Faaliyer Belgesi

F :-:,.

-r'Írí .: i.. .\

¿.tL
q \/ D.
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(B¡ilâr¡fl
Kr[$l

6?6. Eryfada)
Hflktlnlen

M¡ddc 11.
Ru c¡¡¡ lô¿lrlr*Jc ùuluruil¡ys

h¡lkrrdr lO¡t Tr¿¡Lc¡!uru!ltr
Kqru¿u hftk0ñlcr¡ lygulanr.

Xurwulu:
Mrvlst Eler imzÀ
T.C No: 65tXrB079?6¿
Ae¡rhâf, KöprilÈü imzr
l.C No: 56d5f596d62
,\.¡fNih!¡ Ll[çr iñzÂ
T.C No: 186?08å?48
Àn¡ Sai¡lelnù
Dl¡rclmc Boymnùnesl
Kôñ¡l 6. NotorliìlndÒtr

04,11.2013 trrlh v.35?l! vjv¡nivc
No'eu ilc onayh Dcltd Áþdc;j
û¡i¡k Srúhh G¡v¿nlik Bi¡ini Vo
Danrgmonlrk llcrror A¡onim

¡ur¡lur t00,C0 F¿yd lTri!llk
¡0000.frI111rk Lir¡¡r, Arif Nilut

$irlicti An¡ Sö¿lctm6injr ürzr
¡¡¡ddeh¿i aqrlrdeki çolildc
dc$rgtitihni¡ oìup ùu $l¡itdo rsr;l
vo ilrrun ldsp cdctiz,

Ycnl Ticanl Ûnv¡ur:
IIITTT BÍLCiSJ\YAII

rIIZ:|TElLì'R¡ À¡ÌONIM

Yaplor Di:ælhrclcr:
$i¡két â¡a ¡ôzlçlñcsinln

3,rEyfollrn SôrDryè rô llißso
Scnctlcriil! Ncv'i hÀ{l|kh Må¡ldc
6'dr yor ¡t¡n p¡y vo Ertr¡rt!
dstrlmt'

Bund¡n 900,00 prya lia4¡hh
.]0.0C0,00 -Tùrk Lirôsr .4¡trhrtr
Kèprtþit.

Buf,d¡Î 80C,00 Frt¡ k$rtrLk
?1.000.c0-
Elcr, "ller

"Brd¡tr

Tú¡l LircEì, .ucv¡i¡t
yÈn¡ hlli itè

25.û00.Cro
¡,0üJ.00 lû,vå kù'!hì¡
T0rk LlrN! 

^îhhå¡K{f}¡{¡co
t¡und¡r 80C,0C ¡ryr &trçrhk

20,000.00 To'l( !i¡E$ Á,rif N¡trr¡
ü¡e¡

bunCqn li00-C0 p¡yt L¡t¡r¡r k
15.000.C'0 Ti,¡rk Liñil Mcvl üt
Ëkcr" tckli¡dc C0?ùllma
ya¡rnErsrlr, tlrk(l
5ðzlct¡Íos¡iln d¡Ë¿r h0i(t¡trllcrilin
ryrrr b6k¡ liáld¡ütü h¿yû4 v. lliñ¡
edè.it

ts¿I!¡dq Bxfunâa¡¡Í Mcvl0l
lihø T.C. No: 650680'19'164 irut

^ 
slrh¡r löprnc8, Aril NihÀt

úrcr'c vùli¿lcies Vcdût l(itfìrilarl
¡ ntza

(5tAr{mytx?)

fiTA'¡-T TA¡,iLLERi

icr¡rrlrul Tíftr4t Slcfl
lrtfhltirlil[il

Skil Nuñlrd¡: 3!.5(H0

ßskl Thr¡et lJ¡v¡r¡r
HITIT BILcI5,IYAI

l¡lzifETt [,Rl LJilflTtD
$¡RKsll

SiRKETI

ïicari lll*lo¡l¡ Islûnbu¡
Sorrycr Mcslah lt0 Ay¡zsg.

TcknoLr¡¡:Krlrp,Xoru Yolu An
An2 Êinc.Â Bl.N,?. I

Íjc¡ri l,tcrkczj ìlç sicìl nlmq¡¡u
vc ûnyo¡t yukMd! ysrlt bulcncn
$irkotìn ßcarkrr¡ i5.mkrliLìrìdËn
iX.l ¡.¿013 trr¡h \b |24EO s¡y ilo
0l13yit geftl krrñ¡l l,â¡0t¡rn eÈ l]lr
dcliçiklili ocdcni jlç !¿n¿im

olu4{ü Bçtikraç
l!.1 l"2û13 t¡¡ih

15, rctêrl¡gitr¿cil
vâ l2¿?8

cDlul¡ Anonim girkot
¡rlk¡vclodnln tucll s6
irttn¡¡il
lic¡rc¡

l(unr¡ l¡¡6¡¡
Konr Irrihi: 30.09.201 j
Keßr N¡: ?.01312

s&), jlc

olruliln, 610! royrh ì'tirk
K¡nu6tr h¡¡lilmlcrinc

u)¡8un OI!rå! vo
ntldûrl0¡nntE&ti roú¡kalsß
d¡y¡¡rl¡¡¡k l;ì,i220¡i {¡rihh¡ju
rrÊcl! sdilditi ilild elunuf,

Hi(¡t l¡¡lßl¡¡y¡r Hhmrrleri
Ll¡rilßd Sirkari TliF
D¿ùitíkliÉnrc 

^lú 
Orr¡kl¡r Cs¡ql

'fôplst¡)r K¡trl¡FtÀri
Frtm¡ Nr¡ tokm¡r Î.C Ki¡¡lìk

No:405?1$640{í
Dilok Oucrk I,C Kiutik No:

5{þro:30ns8
Õekan Dfrl¡q I.C (iüttih l,roi

33868¿?5048
li¡l¡¡r ûrl¡ T,C Kiblili Nor

1,15223711î,8

Ksrrr frhlDì

l. lilr rlo{i¡rirme pl*rr ilo sor ûç
:¡rln linðne!] tåì'lollf, ITK lgg ¡¡.
g$cginæ on*
0ùl(cziñizd{

8{¡n õtrc!
ortikì¡r¡n

iticel6¡¡tr¡"o

Ö¿¡kls kurulu rflilrd¡ yrr ¿lú
hu¡¡sl¡n ks¡¡ slt¡na ahlufl¡rdlr.

sunulnq vo
irecls¡q h*tìq küll¡ntl¡!tùr

kobulofê,
deüittirns pliltrn

3. 4,1¡,1012 rr¡ih vc f,B4t?

S¡trrllrnd¡nlnr¡¡i Hrlkrrda
Yönolmùlikt! DçgidHik
Ytp¡¡m¿û¡!
hf&f¡rnldtinè

D¿ir YðôGIEÈìiT,'
i61i¡¡d¿n $l.te{imiz

küçük vo Orrr Bllyúklùkluki
nhcliklcrjnii$¡!tmrlqr

l¡l¡istndån dolryr lur de.gi¡t¡mìc
tàponl¡)un lFzt.¡¡orùì¡rÌ[r,

dqtoìlt¡rlllmc¡iru kùÊ( vorilmigth.
vc ilantc¡Êil

Þirligi ilo lt!rrr
vcrilhitliÍ.

F¡rûtÁ Nu (löhmsn iffi¡
l)rlcl Orç¡k ìm¿¡
0¿kan Dtllgor imra

t¡1¡ imzall¡k¡o

'.u¡rra Btlgie¡y¡¡
$irk.ti "Àür

ll¡¿m0ltcri
¡üôÍ¡m Sótlolmçri

Kurulut
llcddc t.

ls!¡nbul T¡eår.t Sicili

lirkcÌ ¡(!¡ul¡¡ìuttur.

Xururnun ACr Soyadr: l. Fl:nrl
Nur GoLrnu

,q.írcai:Ali! Mchellosi Scra
Sokak Nor I F,'4 llefili!âyl!!¡rbul

Utn'ðs,î,c
T.t. Ki¡nlit No:4051856.100d

Küruë¡un Adr Sçyr.*:z. Dllck
Ovrsk

^dË¡i:Ycgl 
Brh¡r Sokùk No:

3tl2 Krdlkìryd¡lìlnbìl

Linritcd girtorinil Tflrk Tictrct
K¡¡unucno 180 ¡!tr lgl ûnc,i
mrddclolrc gtft ltu dcdhdnncrj

2. 1ür

i¡!rlr Iùhi O%tcde ytyrmbrm
"KoçttÂ vc Ort¡ Duydkl,tkto*i
It:ofr rrclsrjn 1ôôr¡', N¡tcl¡Iìq¡ vù

4 $frk.r¡nizin Hiüt BrtBirû!¡f
Ili¡,rnÊtlcrr l\floDim S!flieti ,nc

Kcyfiyclin
t¡¡il[¡cFitr û]

It{0tl.lrlf¡Àt¡n¡in }l!04û¡U *y¡rrnd¡
LTt'¡l;r I¡dt Bilginyrr llíanclcri

dur.liylc: el!ìå¡d¡, ftlls, sqysdlsr,
yûrlc{im ycrþr¡ rr u¡ruhlnn ¡'urh
krrucultr ¡t¿¡rnJa bir rno¡im

irir Bil,Gis
|ZXIET L E,

Mãh. Katar
No: 6ù1 34469

212 276 15 00 Fax

a
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Uynrt!:1-C
T.C. Kimlik Nor S0020¿å08ú8

est Ku¡ueun¡n AC¡ Soyadr:J. 0z*û[
ilú¡l I)0lgrr

Adrosi dt¿lûrk
Óal lJrlvqr

Nlôhdll.ri Ttrr6uf
No: 3 F,þ0

Í,laiêh i rÃsl¡rbr I

Uyrofu.T.C
I.C. Kimiik Nc:l¡86M?J0¡t8
Krrn¡trn .Adr Sô]"6dr:¡, llskstr

Ùnlll
,ldrrri:DÂrt¡9$¿faka M¡lBllc¡i

Scbs P¡ilÐr¡B¡ Kùms Ëv¡qfi No: I
Eß Sríycrletân5!l

lJyru¿ü:T.C
T.C. Khnlit No: t45f,tl7?168
$lrketin tlrvmr

Ü¡r¡n¡' Hitit DilBirdyor
Anonin¡ Sirkcti"di¡.lli¿lrcrlcri

Amaç Vr Konu
M¡drlc 3-

¡iatdhlcri ¡dlcv!ryo¡
cleklroùÌt

vo müzlk
¡cilç¡i vo búr6

I l, Y¡b¡trêr :rr¡n¿!û ¡snel

ùlôrJdc 2-

$irlrclin

$irkodn rmrç yc koou¡ü brih6
sunlûrdri

5. $i;kst her lttrlÍ tntornrr ritcìorj
y¡pn¿k itlÈtnel: b!lgiÊ¡y¡r,
bilßiÞyù oksrñr inråtntr dåhil
tirerctiti, ithalorrnr pprnrk.

6. Hrr tt¡rlli intcr¡cr iitÊlÈri ilq
rckl¡m pforcsyor mtrCdslçri
mtmak bilgisâyùr p¡og.mDln
¡rïûlInrl. irhslålt¡t, ihruc¡!nr
yafhak.

7. ¡lcr rjrlü bllgisyil hit¡tin¡ w
ilcti¡im .rlurlcri vc matinclcri ils
¡lgili ibúyoçl!¡rtr¡
b$ls¡lr i¡ûili

kå¡stI¡t¡qt

projolordirnrc
hlzrrctlorirrl

rlonr4rnrfik
b¡l¡m vc lluli¡

konusuyh llgili
!¡ãlierik lir\.ct
bcr Iüfiù bilgisysr

pD8r{rnr ürçtmol ,gcii¡tirncli w
aßflmrû illcthi !¡rpn¡k

& llcr fùrltl bilgisryar donannr
vc yrzr|n ¡torkr¡tÉ blt0
fiåtiñclcri vo he¡ tû¡l1i ctcki¡k
çilìulars tclrn¡k r¡¡vis,
rlrn¡aulhl ru dwtck Iti¡mrtlcrí
lcd¡rik
p¡ft8
ihr¡ç rtnêk p¡arlrñ¿k slm.k
riy! l(i¡¡y¡ vrmak

9, Hcr llrlil ¡ioktrildi
elckhôtik nal¡önc ôiÁtÊrÌ kDñtrol

ctrncli bullorla ilgili yodck
çkrDrnsil¡3tr irrql irhrl !¿

ÉinùDlÈr; rlrtmo vc 60gubil. ili
yrprrr cihulao kljmq rç lJima

nshin¡l¡fl ith¿l ,iitrrç atnek rr
burtl¡r¡ Í ßfuni,
ua lr nr r, pu zarls rna r r,dafr t r mr
rßarlrk vc Ès6ilc¡¡igíri yrprrrk,

I0. larlircrlcri ilc itgili
di¡ùibtt4rltrk, bÁt jlilq 4.nr¿l jk ./E

{sn¡ilcilil vcmok gcrcktirdiiinrlc
iliìali dév¡r d¡nô;i

rh[dilrll,lÉündcî ir.i¡ ¡lftrk
krydrvla konuu ¡¡c ¡lgrli ysbùnq
3cfr¡yçDit Ti¡rtilc'yc sdltc¡i
hdikrnJü nrcvzuD çcrçôlcBixdù
ysbcncl sétìùyHin iftil¡lirlc vui
tirliotlîL lñ:rtcr,ltlétrnrtoi tr1rup
¡llihh0k. lll¿rrþ lionü!u jlc Ilgiti
kuulmug v¡ry¡ kuruh¡k lrcr ncvi
tiørol îoÍ.bbd5)Érc içtir¡k olmak-
bidc¡lirntck yarrrm yrpnra-k.

¡1. !ftbrili¡, depo vo benzü¡
lccisìlor inls nlnct, âì¡c¡k vr
berçlnr içiq ncnlcl v6
gr¡rimerkuilcr a¡¿{ritrde lþ¡ t,jrlú
rchin vc ipolr¡lcr ro¡i¡ rdcr v¡
bunldr tcc.i¡t,t.md;qNdbi¡ r,c h¡lr
ud€r, girkct bhioc r! ttçilnOo
öEhr6lôf eê ltÍ¡Ût $ôitlår tchi,rc
kcf¡lct oirr, varir ropuyr rc;ell
cllrr¡r, mcDkul lzcrirule sytu $
çthri hsklôr tú.riri c$irir.

ll. \sirl¿t lÉr t(¡ilt¡ b¡lg:!âysr rr
alokrrôn¡)i cihoz iç¡r,hff tarltì
!trr¡rtrn t¡rêímk, Sclittirrrck vcyã

A

2 15 17
1 50400

V.D, 463 052 3051

!nt¡unt

ó?8. Sâyf¡d¡)

i- i , .-)*

tlt0¡cù $hrelür lirñr í{Í aç
h€sbn¡ ürûllinù61Ç ürèlilcn
yudrmrn bhnrnr yc dc¡tôÀi¡i

kir¡bm¡k rovetüÊ&, ¡llmrk,
liwl¡m¡k,

vc tc.nincrkt yørrk, doÍr0¡n rc

pûrfilrr¡Drtr ¡ù¡lirr ihrôcnù lopi¡n
!. portlcDllc nltn *l¡mlnt

yapmrk.
:6. Borôr iglom ulonlorrrdr

tlrunrlüdr kilüls¡h¡h¿ vc ry¡cr
bilgi i6lonlc bo¡¡a feolilctini
yaprcoir rosiei iqT¡ rq im¡l¡t¡¡r
yapuak, anahtor têil¡hi tor¡a
lûlcn ldl¿nlôn !ç torirlsrir¡
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d¡srri!ú¡törloÈürû, b¡yiliÈ¡ni vc
¡êonl¿li!¡Di ylpmûl.

23. Hor S:rl0 d¡y¡nrkh tûkcüm
m¡Jzo¡¡lc¡i¡il (T6lov¡¡yq4

Rrdyo, M[?jk
Bilg¡¡¡yü,û10,

Eurdolrbr,
tçti.Vidcq,l{. Bilgi$¡yÀr progt¡Fl¡ri

útrlmck, Pioslùmi. p;oÊrsmlsru,
niltrrirl¡k, *oo¡djßtarlül, ri¡t¿n
¡ulizlcri. Projo ),õn¿dm¡.
Organitasyoo, piyara o.¿çtrr¡r¡tðn,
darr¡nun}\ hizmctlcrl, cE¡ds kurs

Elckúlktl c? âloilcri. Eularrk
túàk¡r3¡ El.ktrikli Sopur¡c úcr
ifltlti tStrtê¡l!r vE buf $^ gilri)tof,un
v$ ¡lcrak{¡dö ¡hñht, st¡dil ith¡l
vç ihr¿c¡ùn¡, nümcssilliÉ,iri,
d'!rrlbfidrl0gÍtn{¡, bèyiilgi¡li vc
ûoent¡lrli hi¿netlorin¡ yåpmdk,
Grrckfit¡ndç ùsyillk roonhlrt

yå¿rhn ilÊ il0il¡ â1.t, cdwtt,yidÊt
Foíçn vo pakq pnr¡rrnrlnnn itlul.
ihrrç adilrn$j, llcr turl{¡ loktÖr ig¡n
b¡lgirtrysr nrugrsnlrr¡ yipm¡k
¡¡t6i illcmc goç¡g l,rojçlqri
drnrtnrn¡rlr y¡pmth Eitê¡.åyrr
.urf m¿l¡cmslcrr vc ycdck

v!rñck.
!4.Tclolomô¡ikÃryon sl¡nt¡d!

hüllullûn hçr lurlú mak¡no vc
cih¡d¡nn, bml¡r¡n oksÄn ycdck
plrçr vo akrcruarhnns¡ b¿krn vç
onunrnr yrpmk; Buohnrr toptal
vc pælendo ¡ltmrnt ¡¡hßr yo

yrpmat.
15. Bil¿í i¡lcndo kullurlln, hcr

tilrlt¡ cihsrr itÈ¡t¡hn:,mMtåj rq
iJôlnhn¡,¡hrßcat vc rç ric¡rcrirtj

d¡hili ric¡ntirri, ilh¡lqr vr
ihrlc¡unr mllm*sillijinl
d¡rlribrhdrli¡rù å¿ônt¡l¡årnr
yapmk. Gcrchigindc bryitifini
v¿tmct.

2J.Gorctli yral lt¡oh)lcr¡ it¿
ldcþk tsrlm orgs¡i?sstonu yc
t¡¡ízm ilc iigili yrhnrnùu. ludrtik
Otrl, Mûtêl,t{ril
karnpin6.gazino
ltlçhtrciliðl

t¡lctnrccili!i
tcsie qdq, lç

[oyo,oborj
vc plg

kurnr¡k, mût¡.Jirl¡gini vc projc
h¡¿flÊtlcrini vururmct

17. Bilgi itlcnt rr r¿¡G
komunil$r¡rn êihrzlra¡¡¡ ¡ç yo
dr9 parhmrcr¡¡ ithsi¡l yc
ih¡acrtrn¡ y¡pm¡l¡ bv l.ionol¿¡i¡
ilBili taylli& ¡ccilkt¡k, ¡¡ûncs¡iilik
¡l¿ bilirvc vcrc bilir

18. Eilgl içltmdo kullrnrten
ùi!)¡zlinn ¡kÈesüÂrlâtt vo ysn
llililodn¡ ith¡l crnKk vô tic¡rc¡ini
!$tut.

19, Ocrck {irkct Þnhndsn

olur,ycrli,yabancr
yñp¡r,órtåk
illrìð t.q

lu0l|¡llrls ùù gk tcaislcri irrgr ve

.Vc¡l{ v!
¡irkctlorinir

için yrni orlallllr
rT d¡thérçlgit 8é¿ìlgr

Yclxrrcr t¡trmt

bilc¡le¡íni
teruitcililiai yo¡ar.

stlrsyohtt
cdcr, luri3nj*

vc lu¡l¡¡
orÊuizÊ y¿tlår Y¿
gcrokli dGtÇr
¡htjtlclir,
vsi¡,turizrn ilc

îtk¡l Ys¡t¡l¡.j
ki r¡ | ¡ r,li rú,yâ

yabrncr f¡rnr.
üBr{¡rn ys¡li Yc

vt k$ru¡ullór¡r
T{¡rk¡y! rEnilci¡¡gioi
IÈp¡r,lwizm ørrgh qors

rht v9

rrrkind$ rlrrjthal
oyunlln

cdcr,liBl{r bu
ko¡ud¡ ycrli vc yeboeor

tc!i! êdÊt.
finn¡i¡¡la

oflàklrtltr 1úrisl¡k
honrr o9yß ihragtdcr vê hd (¡rlü

mrþa¿rlort ftunr, lÐrifrr ¡:¡lrnd{
fû4liyctìÞrdo bu¡uüm¡k ü¿Gts
o4¡Htlrlrr¡ gißr ¡)nt amaçlr
y!hqnc¡ kuruluçiåtd orl¿k olw,
Dihqt ç¡lrãmr konul¡n¡d¡
r,¡hhtralss êirçr y6¡¡ w y¡bsilot
gûçëk E äråcl kiçilorlc roztqrnc
vÈ crlahhk yq¡qvlû It t irliåi y¿pör,
bw¡¡r¡r mltnelsillrt¡ni ¡ltr v!y1
n)0mcsilliklcr v6i?

?6 s¡Eónr ¡m(c,iål yâpn¡k
ilgili rcklror vcaee¡t¡lik ifc

f¡iltmr fsaliyollqindc buisnnßk.
x?. $irkr! {Mcrnr gô.çrklo¡dß

bilmr* için 1wt lçi vq dtl¡ld¿n
k¡cdi vÈictr

Br.litt¡rilm¡i, gcrck dlúd fimðl¡r
lir¡f¡d.n po¿B.la¡mrl proBtor,l
prk0tleri ilo rfgili hcr rù10 hizû:ùti
sundûI: çn¡t¡trsyenu
drnrtm¿nhl y¿Dn¡k,
vtrÞck b¡l¡rm

i¡¿lornrk,
ogitiñ

modllìkrr¡or
yapnak"

ihti¡lorna covnp
TmnlÊI.

û Yü'i dt¡Lnden
gorctll hezrr

[¡qn¡
ku¡¡nrlor¡¡a pútét
proBBotañn ilh¿ÌÂ(rn¡ ysfrmsk

¡irkolin{ogûlhp p!*rlqnEk,
ûrcþccúi Þrogr¡rn¡¡n
vç {ilfotini y¿Ftr¡k.

b Tckrroiojitr hcr

ihroç etrnok

¡l'm vç srlx, hhe)¡t
t0rlü påtcnt
vc lhns¡lnr

.vopnak.

lulland¡nm!.

o¡lsli)rl ãnl!ttnßr rkdcdc b¡liL
Elnio¡r k¡smc¡ 96yå 6mrmdt
dcvir ala bilir bunl¡rd jttiråh
td¡bilir LUuunu h¡lhrdo bml¡fl
dcyrrlshilìr Vøy¡ ml¡ b¡¡ir. Bu
g¡ti g{rçe[ rt tnzol tigiforin
vcla¡Gt momc¡¡itlit vÈ
lclntclikf Êríri dcßhrcie bi¡¡.

2.1- Hcr nÉvi
olc['uikli

icdÊh plrg¿ Yo
ôLtrsnt. litft'rt,

vc ihrrÈåt!¡!

turi¡rik ctts¡r im¡l cdur, s¡w,yuÍ
içindc vc }url .J¡ttndr ¡¿rrç

c $ir}$lin Þilgi¡ry¡n¡r ¿i¡uô
¡aylrgtmh oferah kinlm.al rtya
dÁÈ hrlatr uzorindrh

20, $irlctin konuurra giro¡
nllhrn ith¡l¡1, ittr¡ctt rc
ittrdtrtilr t,¡p¡Þi¡ir, BMtåfl lnpsycrli ve y¡bsnc, gcçck tt nzd
kililero yspttn b¡lh. Bunlnh ùuçl

kuruñ v.

kurulu¡ìunn gorçeli
ki¡ilcrir rgmr¡ oldufr

ìrurulv¡l*du ktû,of(¡ vß Mun
Yå¿t¡r krcd¡lcr alahlllr.

26. $irlct l¡mu kurun "çTs lr¡zcl
lhdclgs

krtl* }ilir,odrlr kqouçrtsyu¡rú¡¡
lur¿ bilir.

29, Xonu ilq ilgili ç¿IVm¡
konuirnnr gircn ltcr üklù ízir,
irtti¡-u¡uhanunc,prrctrt, kew"
how, ihtiD br(û!.¡rkû hr\kr r.

ssá bi¡ir.

(muli do¡rlde dcvtdmút surctj
lJ{, idrnft tçrcil crtiJnet w
$tit&ti¿i,"le buñJåfl kr6:ûcÍ vry!
l¡m¿non hil¡Jann¡ domok.
'r30- Motorlu v. ¡rqoFuz
k{rf,hr!¡ ve dcni¿ n¡kil
r6rrlilaø¡r lirkot bûn.va¿¡nds
tull¡nrhsk ozcr? ¡lc
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(Br¡rcnfi d27, Sryfoda)

31, li¡rhot )icndi anug rc
konurunr uygun têdl \'ê ysbrlB¡
kunilnruf vg kuruJ*&k ls ¿ì¡rls
kurum vc kwuluglar!¡ ort¡Ìh!i
kußls Þ:lir 1? ih{jóhr ¡l¡ bil¡r.

$irlct È¡nÂç iç k$usunu
Bqrç€klcifi rcbilmk için rIrúdili
iplori 1'aprbitir:

{J Ttrkiyr Cumhuriyaí ìçinCc
vcyú dtl)ndå y!ks.rd{ bslirliloo
rn¡tiEnn itlulotrnt, il¡¡¡o¡trnr vc
d¡hili ft¡rolini y¡p¡r. yun iç¡nCc
vc yu¡l drlr¡d¡ teh¡r vo
kurrlr.tl¡¡u¡ ricsr¡ ycli¡llilif,i,
mut^mclhiitri, !irûm0$si(igini,
kanrisyoruu¡uúuþil, rænrd¡dif, i vc
d¡trrfmrnll¡ffit l'¡psb¡¡ir say¡
bilnlBtr \rkiltiI, mutcmcllik,
komisyonculul vß ælntcllh
rcrbili¡

b) girkct Énr¿Êllx
6alç+tlo¡tirmcl igin äê: I¡rtû
gavrimcr¡li{l \r tÂ9tl Érsc¡ôt
ql¡bilir, ¡rt¿lrilir, klnlrr, kin¡.a
vc¡ir bulu ü¿Éri¡rc *)ni va tdß¡
hðr t$il0 h[liårr tc¡í¡ cdcbili¡,
itoldk slsbilir, iptrk w€Ulir vÊ
rflol(klcr¡ fçk cdùbil;r. SirLct
gâvritr00kullcr¡ r¡zcrjndc irtifEk,
iDrifr 50k¡¡ gcyrinenknl
mtikciicñycIi, túL ¡r{if¿h. !rt
ñtlkilEt¡ tsir cdcbilir- lfcr r0di¡
gayrimoaÀullcrlo iJßili olaft k t¡¡u
¿¡trê¡c!¡ nçßdiidr çrns t¡h¡itt.jti¿, iÈvhid, ukó¡ft, pîrrctcsyÞn
rlc ilg:li hor n:v¡ ûrut¡hçlc vr
lrmautlur gerçcllc¡ri*bilir

c) $irkrt anoç $ lidnuru ilo
iigili vtya onu kolaylsgrrr,cr

ütyr¡mcflkullitn ûl¡nt¡, sttm!,
ikri¡¡br rc 0¿ctlc¡irdÈ lNr $rl0
hukuki t¡slnu.llrds bulunuluuer.
$ir&crin anaq v! konu¡unun
gcrçîk¡o.9ri.ilñsri lçi,:yun iç,¡dên
rîyo yút drtrrdld iÊ5tùX krd,fiÀr
rcye br¡kr bir tcLnimt ilc rcyt
lúrinÀfttz irdûIç prr rc krcdi
álhMlr, e æhk y.trÈmak kßyd!
ilç LiJ$, 3cnqCi uhril rcya bqsk¡
laymctl¡ qvn[ ffhi rlabiltr vc
buDbD tcjni¡¡r'! ol¡ok ucriimo¡i,
iFotck rcsi3 t'ck cdil¡ncti 3. galurlrr
lo!¡i¡¡ kcf¡lct vu lporcli
rcrilcblln*i, lio¡¡i itldtno
r¡bici¡i ¡kdodçbilir.

d) $trki{'in tnt6g vÈ koîùiuyt{
ilgili li.lilcfiÈ¡ iç¡r ¡ilJ!¡r ¡Lt¡ß
h¿kìåo¡rn, üèr.dl$fl¡un li*s vc
iñtiyôzlârtrt¡L mrr&!, õodcl,
rcliru v¿ tict¡êl t¡nttnlû¡nrEr
kDowl'ow'io vs hut6¡,mål eu
irl¡bll urullêrjn¡i, mü!âvir¡;k vc
¡n{hçrd;slik hianrtlq¡ini¡ vc
belEw d¡årr ¡!r! ûôddi haltüttrlô
rktisrp cdilmør, wc¡lcrindc diücr
hrr ûldú tür¡ilu¡l¡¡dô Þulurbili

c) hii¡il !ilqvzuu¡uô clda
tiilebilmcr¡ ¡ç![ vc b[ ko¡!{t¡
{q¡li?et tslistqñä teçÈk k¡9ilÊr :.ls

k¡mu hukulru !o olcl tutuk ti¡al
fiiilesylê i!ùirliÈi yrtstjilir.

f) $¡rt.l do8¡u¡l¡n *¡.r dntaylr
ol¡råI, yålnrz ôlarrI uy¡ bir
kutM¡ ort¡lltk, korlorÁiyutn rcyt
$ír¡ie¡ aûc¡¡t€¡ylt, bQtkã kl9¡lcl
vçys tûæl &li¡liktor¡c bcrrbcr,
lionnsu çcrçdv.rin¿È [rldn
¡îlcñlèri lrrhrngi b¡r {rkild. ¡cra
ctFsli tærc hnhin&i bir ulle rvye
t0rt ùllif lcrdq fulrycr gõrteebilir

¿) $irkct rrrcli¡k si¡¡cmok
k¡ydr!l¡ mcvout vé ksrtrlðÉk
¡i¡kctl*rdc ùiræ rlrok yoluyle
lcy! b¡lkÀ ¡l-illcrdc sernryeyc
krolarok iSdnk cdoÈilir.

li) g¡rkcl fû¡liycr konuia¡rn¡
girctr i{lcri yspil gcrçck v¿y5 r0æl
kiSllfflc qnrl ¡irkot kur$ilir,
*Uruhdül .¡[Än Í¡rlcticrs i{tir¡k

2

cdcbilir, hruru ilo itgili brylllicl$
ohr v( bryiiillçr }trÊbjtir.

!) 9irk€1 önÀct¡l
8ûrcEkletfircbilm!Bi içir yurt
¡çrddç vo yrrt dryrncla
m¡lmcssllllklÉr rc d¡Btribdtðdtik
sl¡biiir \rc sob¡lif,

Sirkc! lrnncn gerw{Ë$tiffid(
içiÍ hrr t¡trlf¡ g.yrim!ùkül å:rb¡lir.
6Etrbilir, lirål¡r, kirayr vcrir.
burf¡r ¡Þcr¡ndc ¡yr,Í vo fahd hcr
tü¡lú lull¡n lcríõ cdchilir¡ ¡Iotok
¡iÀbili¡. ipotct vomûilir vc
ipotcklcri fc\ cdcbrlir. girk.t
gayrlr¡Ëntrilsri 0za;indc irt¡t'st.
in¡itr, et¡krâ, B!yrlffcnkül
n&kollc¡iyc{¡¡ ka¡ i¿ifih, k¡t
múlkiyuri tcrir cdcl¡itir, l.lcr !rj¡lij
g¡yr¡Rsrkülolç ilgili alÂr¡k 1.ps
¡leirclq¡i ¡rødinde c¡ûô r¡6hihi.
ifö?, têvldd, r¡krinr, p¡rsrh¡-aq
ilc ilgíl¡ hcr ñõ/i tnt¡![rolç r(,
t{rûÍuiltrf, gcfçcklc0tirÈbitir,

Yukrndl g6rlcrilcc konu, omrg
ve bu ¡mqçlán gcrflukllgmrÈyc
yonclik ólur¿k Íirkr¡in
yep¡bilr*Ëi tarurul rc iílonlcr
s¡¡rrl¡ ola¡¡k syrlfr¡t alms.vlF,
ön€cki trrrddêlerd¡ if¡dc
cdilhlordcI br¡lü ¡irkct hukulco
yßqþJrrur¡¡rnrt dilcdi{ì irlsi vo br
i¡loln goçcfticgnrernc yonûlik hcr
ttulll ìllani'.¡p¡bilir.

$bkêri! ùlt.&d¡i
M¡ddr 4"

Sirllcti'nin msrkg¿i 1¡nn[ul'dur
,l.dreri; lTrJ Ayu¡g¡ K.Npurt
Koru Yolu Â¡ Tck¡oiscnr 

^n 
2

ìlii¡Èr A BloX No: itl
MmlaU$anyur/kunbuJ'düf, 

^dtcadali¡lkllglrulo ycni ¡drc¡, Tiçer
Sicii¡'rc lcrcil rÊ f{¡kiyê Tiqr¿l
Sicil O¿¿ôksl'trdc il¡n cnirillr
TtgÈil vo ilm cdllnliç ¡drç¡¿

Icpll+r lrbllgrt tirlidÊ
sryrftl. llscil vc llen
¿d¡irindcn Âyí¡nnl o¡ru¡srDð
r!$ücn ydûi ülrsim sûr(ei içindc
tttciI ctti¡ücmil firkcr için bq
durun ferih scDcbi nyrlrr. girlor
yun içi¡dc vô yurt drFnda tubclcr
açrbilir.

$irke.b Salrs!l
Mq{¡dc 5.

$irtct'in ¡i¡rô5i t6cil rr il¡n
rdildigi i¡rilrtcn br¡lanrah rirtlr
rilrêr¡Ìdii

S¡moyc Vc lllssc Scn¿rltrinin
Ncrl¡

M¡dd¡ ú
$irþtin t.rÞayçr¡ I 00.d1û,ûJ

TL {Yuzt¡p) I{¡¡k Lin¿¡
doåcrindcdk. ¡l'J
1.00 tbir) Tuf*

JÉ¡mr!ç hsr ìir¡

¡t0.00r
Lírær dcþlndc

p¿)e ¡ynlhr$J¡..
Þu¡d¡n J3,{r0â p¡yó k¡rl!trk

Tûrk Lirur¡. F¡tm¡ Nvrt3.000,00
Cókm¡¡

Ijunrl¡n ll.C00 pâyr k{rl¡fuk
33.00e,00 Ttirk Liro¡r. t ilcti
Or¡¿rk

Bund¡n I1-000 kar¡rIk
I!.000,00 Îú¡k

pryE
Liror, ôrkm

Düf$o,
Bund¡n ?2.C00 pûyÉ kÀr!!!k

22.000,0Õ Ts.h l.in6r. tl¡t¡n ûnlo
lu¡fiñd¡n tshtmt tûÁhl,üt

edilmiitir. îr¡hhot .dilcn
shnúyilin bru¡r¡ Ttrk f iwql
Kônuo{É¡t l&l ilr tgl 0nú
mrddol¡rinc Edro t[r dcgìltifqì
Hitjt Bilgie)ir t¡iz6ert.rj Lt,nitci
$irlai'nin ri<lcmi9 ro m¡¡y¡¡indq
kâr¡rlrnnrrgtrr, f520 srlt
Kutunlrt Vcrg¡Á¡ K¡runm lt.
Middßinc g(rrc t0r dclittirn
l¡rrq¡run letil tsr¡hirdcki Èíiuw
¡joáolc¡ï Ll¡ hutoÎ hrìindc !yi.r

ITTT IìII,GISA\'A
iznr nrr.nrri
Mah. Katar Cad. No:4/l
No:6ù1 34469 Maslak -

212 276 15 00 Fax: r90 21
V.D. 463 052 3051 Tic. Sic.

yeprlnr¡
cdìlntif

Il¡t¡t Eilgi$yar Hifretlcli
Anoni¡n girteti 'db ljilln{ôeuM
Brçirilcccktir,

Hir¡e ¡cno,Jc¡i tûmr yazllrr¡r.
l[s* *¡cr]c¡i [uhtclif k$püd6
halindo brstrol¡tiìir, Scmavc¡ìr¡
famåmt ödenmcditgc h¡r¡ilinc
y¿¿llr hiJlc 6c¡rdi çtkqntûrna¿.

Y{tncli(t Kurulu h¡¡Fq Eo¡ctlôri o¡
ninå v.y¡ hamili::c olar¿k
bp.strñ$)/8 v6 dsÉuruyr yo*ilirlir.
Yðnctin Kilq¡u hisc s€n€tlc!¡ni
vo t,U ¡\i$sÈ $¡ctlõfi b¡lltilltp
dr!¡l¡ntqy¡ Í¡drr hirsc ¡cncdi
ycrino lcçrcol muvâlkât
il¡nrlinbe,lcrl, bldcn fnzla hk*cyi
ililir'¡ ¡¡ìcn kupl.r)e hllindc
ùsrrrmüy{ v6 dügrt¡nayà yc*¡lidi¡.

Ylln(tlfi Nurulu Ve Si¡ßtl
Ma¡ldc ?-
$ìrkor¡r illrti v* iducsi AÊn¡l

kuru! Rrûfindtr¡ Torh l¡c¿rct
K¡nunu lltkdmìcri çcrçovedndc
reçilecìi cn u bir nycdcn olo¡u
ûir yònolirn ktrulu tqaf¡¡dun
)'¡rUttlll!f.

ll! Yõnclinr Runrl¡ Êatlan¡
alrrr*l

LC. uy'uklu a05t8564004 T.C.
klmlik ¡vmgrqh leirn¡ Nur
Ooknon, Yonctiar Kq!!lu Be¡ksr
Y¡rdrmc¡at ol¡r¡&:

1'.C. Uyrulhr 50020130888 T.C,
I(imlik numrr¡tr Dilck c}vû0k

iç yònorgrl'Ê górÊ, ÌÖretim¡,
lr¡mon vcy¡ umencn bir ro¡r
bi.lilç yôflct¡nr lurulu uycriro
rcy¡ trç0tEt tiDi)a dúvRtrneyo
ydkili¿¡t

Yðnclinr Kurulu tlsrl mímo*ii
!c liêàn \"1ìlloj ¡Lyâbllir

Y0nol¡rr Kuruluîun lop!ä¡¡t
9¿lli, lotlåîlr vo k¡rsr li!¡plm, ay
lulltóo¡r, gtrêr yo yctkì¡crj,
üycrin çclilmoúi, ù10Ír¡ vêyq
¡ðrcrini y6p¡r¡y¿ ongcl olln
huru¡l¡n ¡il hôtlcri, botâlsn
ûyólrgo yoni 0\'c ¡cGilm$i fùk
lic¡f¡¡ l¡nunu l,okünlerirc
t¡bidi¡

G¡¡çl Ku¡ull
llf¡ddo 9.
(ienol Kurollat, ololrn vc

c¡olq0rru ropltrrrl!r, Ois¡M
genÂl liuflrl, flrkÉt¡ñ lf,il¡ dcvMi
sonrrdlo ¡ribÂr¿n 3 oy içilrdc rc
mcdc cn u bir dcfo; olalrnrrrtd
gcnol kurulhr ¡¡r. g¡d$t itlcrinin
€.çr*t¡rdiÈi hâlicrde vo zmÅnlârdå
!oplanr.

G¡ml kurol lofrl¡nül¿r¡nd¿, hs

lfêl dðn¿m k¡llnn gËri kàh¡
hsm:, tcnrl hurultrx trspir cd6cc¡¡
0rliil v€ surêtlc ú¿glttttr, piy
shiplórino yfj¿dc br5 or¡rur¡da kg
p¡y! ðdÊnditrcn tònd liårdln p¡y
al*ak ki¡ilcro d¡ûtrlek bp¡û¡
luttr¡¡ yûzdc qn! gçnel lûoun¡
yþdtk akçaye

Ycdôk Äf,çû:

'l.dd. 
l3

._$irkct {rrrfiadln rynlan
IhtiyÀr tkçcl.li h¡kkrnd¡ Tr¡rk
Tio¡nt Krnununun 519 it¡ 523.
nÈdddsri hükú¡ddi ryguli¡rr,

fGrùûi Hitkûmlc¡l
M¡ddô t{. Bu qnr 6}¿lùtfir¿c

blhnrayur hurtrrlsr lßtkrndû
It¡rk Iiù¡Et K¡nunu hitkomlcri
qygulmr.

X.uruuisr
Kùrcuñun ,\dt Sôyrdr
F¡lrmNur Oðtaü iDzä
Dilok Osærk inu¿
(rzbnÐulçr ima
1l¡lo¡ Unl0 imz¡

(5/ÀXtr/?931e4)

GERçXKIdIILER

l¡t¡¡b¡l Tic{¡.r s¡rtt
¡rtüd ür I úglio d{ n

Slsll NuBrr¡¡r 894J{3

Tic¡rGl 0nvtnrl
YÀZICI PTTLETçiL|Kv[.

AITüALAJ $^I,I Id YA¿TCI

ff 
^dr¿¡t: 

l6r!¡bu¡ fJmreñlyo
lrlonkût M¿¡.Or8.Sü'gölg. c.
ì31 S¡(N.1

Ev Ad¡qi: knnÞu! SulþDbìyli
Àbdurnlman¡ui Mah,lla_var Qld,
4i/3

2.¡?.?013 bdhiìücn iriba.rn
Alacn iili i¡lcrusíndc cldc *rliicn
prlç1, ku¡u prlcl \r ütb¡laj dlnù
¡1t¡mt ilc ñclgul ÕldtìËlnU
lglcÞnoyt 100 TL *rmeyc :aftrir
cdild{Nini vc T C. uyruklu
bu¡undu¿unu ñolçrdatr lardikli
ilirr¡rr llr b¡lúircrEk tr:cil irt$in.lc
buluñirn trù¡dn Tic¡¡çl ¡¡nqnt
yü[{ûd¡ !¿s¿¡¡t Flild. ó103 ¡dyrh
TúrI T-sËt Kåñunu brkfJñ¡êriiç
uyg!tr olmk trrihlndi t3.12 ?Cli
lÊsll È¿¡fdiði ilrr ôluùu.

olA\11rìu2'15\

l¡tcnbul 'IlccÌot S¡cil
Mildilrlügn

Sicll l{unrnrsr 89{,1.12

Ti(3rü Ûoytht:
ÁBÁn iç vE Dtg llcÁRDr

{ÛNEYT MÀHÀTUN

l¡ .{drxlr l{l¡nbut ûskod¡r
Âzi¿ À,bhrxr¡¡ HUC¿i Mnl,Bêyffl
lic.Mcrk.N 6fú9

¡Jv Adrc¡l: l¡r6ñbul P¿nirit
GIEoI:råh lvfûb,Srhil Bulvåfr
N. tó3lc K¡p¡ N.4

3.12.t013 Ìsr¡hir:d¿d itibåron
Bcii¡li t¡ir rul¡ bhsiu nlilnmi¡
ûl¡gs¡¡l¡dsk¡ bir bc*r t¡lkoylö
yrp¡lúî tsFl¡n l¡e¡rot(çrti{i
¡¡ìûl¡ann topsn ¡¡cútrÌti) ¡la ntitul

TL.
f,c.

roçilní¡lcrdir
Yòneûtû kurdìL tlyç:ct¡ rn çol 3

y{i iç¡n ¡cçi:cbil;'1cf, Ilk yÒnct¡m
kurclu úyclcri 3 yrl tçin
sogiltni¡lcrdir, (lôrcc Éf.¡rcsi so¡E
eron )ö¡orjn l!'olu tiyolûri
tcnid.d Écirlùbilidrr.

$frkclin Tcorrlll Vc Yün¡tln
Kurulu ìlyclcrlnln Gü¡ev
Dr$luur

Mrdd.3'
$í.kdin yónctrm¡ vc dr!¡ry{

kor¡t tcmsili y0notim !urutulr
åi¡tir, Sirktr t¡{nndú vrrllaeck
bûtú¡ lrrlgclnrin vt yatrl¡cüt
rùzlc¡mclorin gcçcrli ohbilnrcsi
için, trunìann $itkc'iû ünìnnt rÊy!
ktçcsi olhna Lonmu¡,$irlcri ilz¡m¡
yetkili u lz blr tifiriil im¿i$fl
l¡trm¡¡r gcrcklidir, $üylc !i, girter

Ba¡kanr rcYörctinr Krnrlu
Yö¡rçlim (urulu Ba¡kon

¡irhcti 300.0C0,00?LY¡^lñfisr
mbhla krdar hs konutl¡ y¡ o

pty srhiblnln oy hrkkr, tilrlp
oldulu prykrnn iriùrri dc[crlcri
lop:lmlntn¡ lirlsf ærmâyc¡¡û¡n
itilrori dag¿r;nin lollân[ns
oronlsnr¡ücrylr hcltplsnrL pat
ühibi gchÊl lurul topllntrluru
krnd¡!¡ kahl¡bilcccði gibi pry
¡shibi ohfi vtyr olnryrn bit
lcñli¡ci dG yôli¡yrt'i¡ir.

$irhol grñèl \'u.ul
(oFìstrrtironir, Iûrtr fìüEt
Kanunu¡ün 4û9.¡n¡ddcrlnd¿ y¡ztlt
hsu¡ls m0akcrc cdllcrck gcreklj
kcr+ri,rr ahnrr, 0crxl kurul
lopl$rrlan vc bu þplûrl¡l¡rdqki
li¡nr ¡,i¡¡ü¡, T0.t liere Kônrnü
hukümlqiil. t6bidi..

0cæl jturul. çirkerin mctlø
eJ¡c¡indc acyr yönlt¡il
n¡grto¿inin buluilduiu lch¡in
clvctl¡ll þir ¡¿n¡{s ¡sp¡4¡¡.

lknr
tn¡Lìd. ¡0.

$irk¿t áit ¡l¡nhr, Tr¡* fic¡rÉl
Konunwun 35 ilci nÂddsrinir
dórdune! f¡lB$ h(tkm{ ßalilt
kålrùâk kÀyd¡yl¡ f iiliÊt f,êrlcrinin
buluaCu{u yordc çrku blr guotc
ilc cn æ onl*ç gos 8¡oo yJprht
M¡hâllindo guêtê y¡y¡ñlonmrdrÉr
takdinlc ilen, o yllrn yorlodcki
*øst itcyâprltr.

Ctrêl luruhÌ¡ tot¡l¡rttya
çaãfrlnôsrtr tit ilúli. Tl¡rk
liæ¡¡t Kanunun¡n ¿!4 onct)
mdd4i hûkrnü ¡nrcJine ilrn vo
tóphrlr gdîlen hariç olnuk ttzere
cn A¿ il.l h¡fl¡ oncc yaprhnur
?oruÍlrdur,

Hc*ap Döncmi:
Mlddo tt'
$irk* hcup yrl¡ O6k oyr"rñ

birincl ¿cnnnden ¡r¡lû lr Aråhk
¡y¡flrn þnutNu 90trü ron{ c¡ct,
f¡k¡r h¡r¡nsi hesp yrlr Sirhciln
ke¡in oirr¡lr kun¡ldutu uribtdt
itiharcn btsl¡r vo o ænanin ¡r¡lrk
¡ylÛß 9orlunçù 0iì¡ù jo¡ß Éfcl.

Küùr tsptti Vç D¡þtht:
M¡&lê ¡tr-
Sirkçtiâ nildóÃcm

lrcr çolir
kln yrptlmr¡

8¿r!! ên,¡¡ìtd¡ Sir¡!ót l!{rõ¡ eoyd
¡irkçl 0tr¡nt alItrdx ¡l¡sûk!¡ìt

hukrk$l iSlcari hÈr biç¡ild! !s
hoçkrø l¡nrrlln¡y¡ gcrc!
olnrklzrr ya¡nxyr ¡(i¡tct Íny{t
eotô li¡lcri ¡lnnd¡ bøobcræ

nllntirid iñ4ì¿n ilc r-r:rsll ra
ilzana ¡ctkili krhilm!tl¡rdlr.
$irkctin 300.000,0c ?L vc
oær¡ndÊkj &ablÀll¿rd8 i¡c
lðrrtim \utrluou¡ frcrcut
ùyclori¡idÈn Yôrotim
Baslon, Y{irrclfm Kurulu

K$rulu
Bt$rn

Y¡rdIn*r¡ [rirl¡Ito ¡irkcti hcr
konùd¡ !È 6ü së7-lrlnçdc
bc:irÍlên ûñaç vo ln¿liycr
honulorrnrn ifìsr için hrr tÛrlû

6tåcåklin ¡rgtcrék ¡mzrlrli ilê
shår ldbr yotliisi ile $irkati lsrsil
eú ilä¡B yflkiii krhnmr¡lrrdç.

YÕilolim Kurul¡r, TIK'flñ 166
rnarllcri gorcllncc idcrin t¡d¡tìili
ialomck,
honul¡idÀ

l¡endi¡inc ¡unul¡cak

lar¡tlanrr
rupor hdtrlnn¡t[,

Cc¡clim
ulgu!!tû¡¡t Ìry¡ iç

1önrl¡m

ármcryl¡ içlcrindc
llrrulu 0ycicrìnirr dc

bvlunrbilæc[i kohitcl{¡
konriryonlur kur¡þihr

a!çc

IaYeyrrlrri

Yôrstinrin dcvri ¡rûh$dtylå,
lTK'nrh 367. ftsddc¡¡ gerôëinor
Yonqim Âurul¡r dljaçnlçycccÀ¡ bir

!t

rcrflsyc IrEy içln lìrltc:c
ol¡¡¡komn:rlr

!(* plf,, ¡¡oy

klir p¡yr

çi.¿ì.:i

(Djrãmr 6æ- Súyfnd¡)



Í.4 '1

]

ts

(9rË.6rr lla. {ytldrt
Erû6otun Brfø!{r

Güldd¡ßE¡
,ifr12

Odel st6 tlrmiri eo'.¡ 9oF0
0ogn6j[ lBl !'l dùclrlonslr ¡i,leç., le¡w tË¡gbûntr tu{U¡
iu$r nirlEü tottrñh Êùr¡lndâì ¡ti.
bsÙl Èk ¡!, ldrdð S¡rut yo tie
et úatetõrôr gùldeil|ir,

9râöñ ¡lo.f yft
¡ld. 13

Srfoûn hÈ4p yrl Ofåk 8rrn¡n ùi
nEi I!:n l öâ$y Ë Aftfil tnmgffi Hr aß. ¡¡mlr ft nsÀ vrl¡
tüta;n taðj.ì $lÞils lur¡¡¡¡¡üt tarih,
ld ô¡{hysr* ¡{rd'* ryiN tstw
Oðr¡l bhor.

Êúi l(rllnñ o¡Ë{rmr
lldo l{

Sid(rlh sti kÈr yaÐ{no lff ss¡tffimiür êtònlillttñdà 6iltr
l€lôn îdfrr.d¡i 6al l$ú¡n hor qt
.l€ 9t 5 ùlytt €tç$i åyr¡til. fi;-
ler pgt rôhi*lsriat¡ ôômil atffi.ys d¡êrlrdcr ò¡rjelsi såñnd¡
dtÞlrl¡r. |(o¡s ¡ftrak åder¡h¡{¡ Þat
tolÈp¡€dìo drÞrrl'lrt' h'rdrüilth¡
dlhrdü lo¡t ltårcl lbnmuam
1û¡. mdd¡otùt ¿. fÍrr¡¡í¡n 3 ru.rtarú bsd o€rellíN % tO
aynhr¡k wñ yrdqt atçrr9 àt¡ê
nþ. Kddrñ ùt lrn¡nm hb¡¡dÀt¡ñ
d¡¡Ûd¡htl vôt¡ l¡rtd dlñ¡
illdilm!¡ Yêfo @hurlûr¡. hi¡nâli,
l€r¡ ¡kütye då¡¿t vffi¡e5l olbt
kôrùls drÍot ¡Ërít|ræffi .n ¡r .¿
5 I hl rúæ¡l Êdffi hfq.d¿donn k!.t¿îil b¡öiútr,

lhülrr À¡0..i
tft¡tde tS

lhlíyal úçßsl lkk€t $m¡yêrinin

't 
l0 6¡@ Crlrñdyû lådtr tvr¡ltf,

Eu fü|il¡ân å¡4mdrr ñ¡fiñd¿ wnl,'
doí &¡yat rkçoú¡n rytrllnrtrE d¿.
Yam ô¡uáu¿, lûruni E htyâi ñdtit
r¡çúlüt Üa lüun E h¡
ôüifilr!flg hú/d¡ìlrdû. otuó
ôyntd¡{ gvrkñ rnlkl¿¡ st kod¡n
olntrnidù{å ibsrúrtsrÈ þr
dEü¡lrhmr,

Pryl¡m Odd
llrld. r0

B¡¡ F¡ym ddr¡ gjrtd hrtknC¡ ù.
€lt i¡'{..i€ b¿tfmtÈt w Þç, darrûi
¡! lrydoddæk 3urorl ih httrh 16.
dJ êdst oÉvir hwsnun pry dêno.
.im loydoú1mo¡t lfiÀ oi¡¡hdtì û{üil{ 0rtt dosËt mvdð¡¡t Hmd
vt tÐ¡tflrÀ smsy€r*r ¡f, ât st4
údt r¡ilp oümûr ürftt-

^yh 
¡¡trl¡C'flda pty e¡¡,tqjn tuð-

luÍmr t¡tdp a&tr -ûS yrl ¡girßto
Dâ{rttm dfrrâdf¡ft|or.

P¡y6 da!¡l yå¿'¡ ûôt¡dey¡ÉnlMr E¡otilcô t¡rdt !rr,{m
i !å.t¡r.

füfirnl Hûoílr
l¡ú !t

û¡ uâ ¡ádeil¡dda ùutuni¡¡yt¡
iuilCil huþ(rdÉ lùd. Ik¡nl kh.
Nm h¡¡l{fnle',t uyglltûd,

O.ûrfa Vügl.¡
cdd rlr.fr
gii ' uæö¿!çm! tþ itoill

1¿.f;8000 l( d¡n¡r wq¡i
öd0nÍfllù.

lC¡ru1&
Hs¡¡trlllü.'r Yrh¡¡¡ lfi¿s
þrut lorarloç lfizô
lâ¡¡llá OóâiÍtì lñ¡¡

oorllrù tr!¡¡îm¡

ail sm É:tãtr¡ede ügffi¡ y6¡¡
úLf¡Éu ¡otXdû ó1¡ettrÉld
yåP{dç!r,

E.r rô¿cfñ.dn flrkårh $lw
yo¡l t{dùÞ rurldt I ilô Þde
10ru h¡ tGlÊ. Al Hùr"ù;dî
Ydru ó?5.0qr.0o'fL

E k.md þeC 6?8.000.(þ
TT

Q r¡l5þt¡ oorìi¡tú 8'0.QOO,OOO
rL t.¡'r¡nb dú¿rfffntdh.

Érrr |.¿bfirrrô dü.r rnôdódrrt
ryn6 Ì0rúí010G ¡rt¡{kr bry4
rða.fñ

Eatü ßLn gúrt kl¡@ ô.r.j!as
Km¡ Kù¡roC, MuJt f¡ Oôô¡¿i¡ vs
Horffiññ Y¡lfittr wþLtm yÞ
htp ço!,1 |na¡Ètt únqir Ì.tatol
YoI¡ No. S0 $rit¡ ûûtu ¡ìßriyrtu¡

Ooryû No: siulto33t?

. lnpqstnr l¡ioþ{t. lh@t lûd{t
llr@l Nâilya Smey¡ w .¡ìá16
Ltd,tt

lÈ{ Uñ,ror S¡'toün Ëüs mur}
rolou w ólzolna bers¡r iHkâ.
rût ve lùtl Tlelrtt Ksuoulì 609,
m¿drhd gerpoircr ¡1Áfltr krru.
bfl¡n¡ &h údñ{tr.

lffict sâFn
Subo tltdi¡r¡¡
Sodrll ñühùr w iro¡

IUruû¡8
e,000.000,rm.TL

Sd,î¡yar¡:

(ilvA)l9i a4701)

CÍATO TIDTIENI

lgrr¡¡Bt¡t

b¡l!¡rl lþ.nl8tdl
lYlw.fuùrún

Oif Nor t4õ{t9a{gåd'¡t

UôUñ

''¡önl &trõr
ç8t{

P^zAfiUilA Þt{r Ylc{FEf
uümD ghl(fü

ì'EM
uoun otE clL0(4¡SA T vË

T¡CAnF rfimd shrErl
u9

I¡CÍl lldlc¡i:ld¿rh.f €ft!öii, t¡.
lçli Ukü' K6¡ì1thtfln Moh.'lûrf{li
C¡d, !lo; ll{

Ïlcail llgrtn¡¡ ilc ¡idl ¡lltre
tl¡'kõlí Så¡àt w f¡o&ot B*kuf{¡n tt.,t_l$t tÍtlùrds
marfld¡n !Èçú tâd n¡ltnlêCtúñ
Gdbrffiôtrtå f , nolod{llldrn br.
l¡lll 10,1.[97 tÛth lt$æ $yt¡ #
¡kle hJñl'J t¡qnrun losll w fiÀnr
t!Î¡rfi¡{ Bt¡mbÞr|| r. noaGr.
l¡l¡¡h 9.4.19ct tdh t6ElZ syk
mE Dryü¡ütrí ¡tru,it{tkdæ vù
d^r¡t oki¡¡Il 67€L¿ ¡¡yrft T0¡t Tl*
llt Isrur{¡ ìû¡ihbùr utù¡n ot}'.¡r É mñlq¡hlrd¡lti ve¡kôJå-õ dùyüln¡ 8,5.1€87 r.ri¡¡ndË
tÚni ürfúöi ibn dñ$.

Ugur Puaífür On rlBrútffi $¡d Oüfú Xun¡¡¡ X¡6
tQ¡¡t ro: 006
l(añr ûdtù r.3.tggt
lèplåot¡da búrrir{åt lb¡rhkn

Uftr, lÍn&¡ Uou¡

$rtü oÉHB¡r |itd mêí(lr¡Ío
fllam¡ðt âlåðdrtr yqtr h6urnlr¡f Ðlûni Jmrd¡rûr:

L lsbñbut lti, Eñh&iù ltþ.¡¡, L{.
hli csndlrt Cad. S¡d,k riq. No:l¿ utrh yrñb¡l Mffio¿ bEd
t.3,tÐ97 tÍihind. IrrÁ¡b{t " lü.

rir nir,Gis^
ZNI ETLEIIi
Mah. Katar
No:6ù1 34469

2.12 276 15 00 Fax; +90

Karld 2.Nûtôti{frtË. orsylr
31.1e.1098 tùih w óg€?r yõ¡Jh
_¡aí'tr lt¡û'ôtsr llo¡Íty¡ lhrE€{t
loltlål h{s¡r r,¡¡IttE Súryt w ï.
ø16l Lielèd Süot¡ Un[dr tirtsto
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ftth I &cr No:
Û,y

I Grfirñ 31t, ¡,,søI

ern nôrú l¡tË¡ La¡e¡l $¡nd xemståt-
fú M¡h Todali C{c. Nü la{ }¡yrl¡
¡l¡196 h¡ilodi{t. F¡tl¡yrt€ b¡drñdr.

2. lrhñblt lt¡- Èñtáòôü hr!t. L¡.
l€l l,t¡ru KoMtËh'h U¡tr. TOrLsS
Csd. tlo: ta4 s4ntr |trc.¡ ñ!rt!¿
odat¡k lsrôr ¡thrs 6¡rû.

Otbi¡|o ¡10 ¡r.ü ¡lùn0 dúú.

lbr¡ltñ U0, lot.
l¡nal t¡îqr kna

UÉ0r Pa¡¡|fü¡ Dr f!!.¡rt
l¡tiürS,þl ?d &¡ôrri..¡

Ed E rd¡

UM
l¡ú2
[þtot;ñ ùftla \Jfui ps.dm

Ort Tøat Uillbd g¡rrdldr.

Ycrd gdü
UM
atffi2
g¡úêt6 0ffir Uô{r oþhå¡.

¡¡Stâr r¡ $t tid'rt Utr¡t d
Srkùri'dr.

ÊN¡l Sil¡
Aü+ rt koo'¡
Môdrh 3

çv]lolit W0 yo tonûlu:

ä) Htr nñi td€$ vp tmlolsbs¡
f¡d¡¡tiod h Ë út g¡!¡1or kuru!, dê.
ri, s6¡ d!tl. lúr* Olti mxlr¡cldo
lí$ ode& oty¡l¡ßn ¡l¡ñ råImr l-
hdsl¡ E ù€c¡rn y¡p¡TBk

ù) Xutuh/tmut dqûnùrug re)r
Iô¡, h€r l[rti¡ g¡da ruddêlal yr¡ ç
yå luru ñy* ¡tùE l¡htl v¡ het
h]Áù biüd t¡,úql ùruôh, bt¡r $ w
d€ôl¡ '¡r@ad dln 6ûr ¡lrrar¡ Ë
ìhr¡5lr yrPfrd(

c) Doy¡r*Jt lúkdiq øthr ñ
ruíll c!trl!.!, el€ßñdr eþt¡ro0¡r
¡101¡6r r¡ôhly¡ hah kj¡n ¡l¡ sùÕ [.
hrl& vr ¡hr0¿ir¡û ytpn¡tc

d, Cðodm. to6cl€îden wyÉ r.
råûill.¡ h¡rru¡ hrr t@i afy¡ a]m
l||rft itElotr vq ihtðc¡fint ytlxl|àl.

û) Pom*tu yùnË vâyo lrñlotit
hor novi lqrûI¡t tlirn ùôlro ¡lhCdl
re ihÉcålrn, yâpmrlr.

l) lû¡Fr v. lllrc¡t Íhoù¡dioi
Fntrt¡¡¡¡a¡no rerbr8 brsh*ìE ñd.
¡sE ¡rhôlsùnr vo trråcáto ylgnú.

9l llüg0l r6sù l! fùh rühh¡t
¡drd tstdk lhr4lë6 *t'{ôk ttfrBk,
fltmr.ilt¡rs. Y! di¡t'lbûtôd*l.r d-
mk. wmr*. yùttçsdü þty${dGr fa.
d5 €hçk kon{¡toñ ,f¡cd ylFfi¡t,

Yeñ¡ 8ß{t

^lRåî 
ra fûr,

l¡¡.rù 3

S¡rhÈün m¡ç F ¡oflaui

a) Hç. revl lÊttrt rû ksle¡dyoí
¿rof,bí tg w úa O¡tdilr tum¡r. dG,
il, sh¡ dod, *¡* d¡¡ ruøOrr¡¿a
ffil Éúlñb ãllrt&rn $n !üilr iî.
ftdrb Ë lr*C¡û tÐ¡tt¿t.

b) l{umtnu{ ¿o.tó¡rlnus re|q
ti¡3 tìôr &û¡ gù rTì¡ddotBrly¡g k
tå kcru mfv¡ Xbn Uhrl vÊ hlt
ü)¡lôm tit¡i I¡¡mt tr{n¡Ê¡ tdr !u
ve dmr¿ ûódad ¡&m $tlril lidûtl
w lli.€Htr ytFi¡(

c) Ð¡ymrl¡ täolm mdt¡n va
frúlâk ofydor, dc¡litti, o¡atdryil(
¡lelþr. moùöy¡. h¡rl tu!ñ dtm
!¡lrd iñahú ü ¡hrrôtil yrpr¡h,

d) CùndM, p{Rtþrúfi rtyü Ê
Þttlklcn ñûd h!' rev, oSy¡ de
r¡lfrr irfulñ vÊ ¡hr&lnr ylprutr.

d) P¡roUu
oN¡ lmr+d
r¡ø1,¡r t¡þru¡

royâ ¡8il(g1 hrt

rl 1u'lzm Èml [r d0ä þtn !ä
V¡hÊl scnt¡¡thtqr yrÊnd. bd¡m
t¡ùrd$r agrut oil{ yon içhdô w
!9nlÞ yurt drt'ñds lulsri¡ ur{r
w l.¡blt bt¡rctryr kúmgr

0 llhd¡l yi lÞæd yô¡€trríöa
Mfù6b,tlð 3ó,tôrl b¡rr¡utnt mt¡

!l htlf¡l koñw l. rCÉ !¡shhd¡
lilr¡{ IstEr hcd@ þdrd( atfttì
mûmHr¡¡rls E üJûô¡todi¡hh. ¡t
ml wmlt y¡ridndt bat¡i¡br tô
is sl¡r¡rh tsî¡yet hh¡l ye$uk

h) Tùúiychh çqü! bo¡l3ld!trtÊ
bri¡m ¡lvdhÍ rs¡Jil ôlâ¡ mld
þr?h0, í*a{mp trd t(ôtû fdd(.
lUÐ þ.|¡r¡ri t9¡(9 h lap¡l tåt [.
ffi. rôdÍ¡ül lddrryâ Fl¡l Ebi
cdorË¡ 'ö úïamaÌa y¿n¡Hr te
t$ltl î¡fa¡¡Í }trlrr ¡¡p¡ ¡¡1¡ *
$f¡t himt rolh¡ct ür gqho þ
lütô ee tulûbó hlíhlÇ tm,
# liyôlô w ghúr sþ.ls v.
dþ ¡ÖlrEt tq¡d.d s,lrn E¡btè
i 10ruÌ lt¡nðilñ ,rùta kmn
8tû.r ¡l{frl ddm¡ Llûñrna* {yr
ld¿drnût.

l',øl l,l¡kr¡l üÈ scil ürulc
Yö ôrteür hÁ¡nCt yâ¿[ hi]¡¡râtr
drfcdî Sæat¡ n TkJl Þr.tân¡¡r6 t;s,l9gt þrthtndc
on¡Þndr æç9n hd'l ruk¡{ds!ùl
låCdrl * ttil iítdí¡f oh$fi¡ Cru¿
tÀrrlr l¡rt TlCtfal l(ô¡tFu
t¡llol¡¡lar¡nr vyûq! ôtåak va mÈ
nuûürru¿dûll vllllbrs órÞ
rñrls¡t 8.6.!097 n,lhhdÊ t*{¡t
å(1¡úl¡ fül otuÀur.

Xüh üil¡b¡rlr m¡n¡ür'l Lbi¡dglûli Eilr r¡urry|h$Î t6
r¡{É..irtì ¡.¡e!, Dú tú¡dt

árc 9rl¡
6ffifr
ltát

$lrrlrIr $.myr¡¡ 100 (fü¡l Þåtù
aynbû| olup 50.000-000 (E$ntron,
fù,t UËrdr¿ 8$ Ém{yloh,

gO il,ya L¡rtil¡k 25.000.000.'lLù
el* Ofü¡l

iû ply! L.rtùk 25,t100.0(4..TLr¡
All P!ñA

tett¡td¡r nddêt r¡rìt0t tdüfti
1/¿'ú ¡ald3n ödônrÈù. Stmayô
nh g€it8 kâr4 3l¡a'ù oí¡*rar tq¡Þ
'dru¡ de¡Sr tâã¿ 0¡c dÊlâleo
Yoye lðldior hdi0dû núlt.t
ódêæ$lr.

Yfü 0*¡
8an4a
l¡r¡c ô

g¡r*s$ft smàyo¡i 4.m.000.frO
(lrlndly¡rl Ìùû Li'{6tr, gu ttme
yt 1.0{0.0m.C00,.1tr'¡ ur$ ttlcl
Offid. 1.000.ö0û.0ø.-Ìtr¡ Unôr
Frtru N0r Gó&m f'rölmd¡vr ot
mt iìrCD tEvt¿ådtt |rl oltÊLlåtlw l¡¡Hdt idHltjr Ë¡ll ¡*
a¡yql leT¡¡l oddr 50.000,m,.
ll:mn lmttmr nlldd Öderñg¡r.
Àrtlrrlü ô¡¡d rrmryflh t/4t EÊ
ñryg âl(ñ1r¡ tadl tl.il!.ìún ¡û
bron .â ge9 û0 rt lçsrËlnór ¡!lù{
¡z,aåüO ¡.rihrÂ& ódercti.. Ss"
nsyo luìlÚt ùollú duhâr !¡ft.
fstl{fi ¡l¡ø$ lGrårhr d!¡É!¡¡dt ve

30 hurudl¡i
ürnlåi¡

l¡¡¡l¡r eG fir*&
l0¡¡ fiídddd qèral¡Dh

rú¡hco yâPlÍ,

t 0Ðå No: ia146ff74

t¡tit tl¡{tt¡t¡r Hræi€d ttúgti.
n¡ñ 60.t00.000.ïL snûûshh
2,0O0.000.000,YL g¡pkr$¡e w
tlrll| r¡r¡ô¡tffß!¡nh t, m¡d€d-
nlo dcü$irfrho¡h; dslr b! ¡sür
uygur !ðroldolr¡Êfiû TÍ{ 5rt.
nrddsl lngllîco omfem{r.

l¡mt så{h
9{bt llodùr¡
Ar|fri l,t1h0r s ¡ôr¡

(tÂNc/"¿{910)

lËri¡ fbrrd A.i¡
f¡affir¡riûrn(lrt

S¡.¡¡lc ¿5f¡o,ût€?ql

lt

F¡iffiN¡¡*¡rf Cnìsk dtr¡¿ ç uçd(
tiúofód d0 hþ¡íiöl y¡p6ár vàput
rty¡ r¡îrk 3ôtro dmk \þy¡ hlro¡Þ
Írak,

t h|ur tmtt t yardh v0ytl¡t0 brytnd'd¡t N¡ma¡rl1i
tîlådlår yÊp¡m eG dùffir, lrrrt(
þnd¡l¡ddn trÂ{¡ .d#H.d mrlá
G ht$ürr y¡!¡d w elññ y¡Þ
ml ¡ît¡J l¡slùúUrift ûf¡to¡lúil
alôïr'l¡ girñdr Ya h¡Êôüar táFÈt
i¡l&l dwù, ¡ml trr$öm ,içyorl.
at.l Íþtrl w ¡6et faprh, y!Ê
mü etmr hçul E It m¡httôí,
8l.l .dçt'Ít k¡ra .u¡d v¡üþl¡ÍÌ v¡
oûrçþ,1 tl€ Dst¿6 cr yod€
l6rpb( hçl ro ntahtdt dt yloç
eir|Iwôtór tüvtyô.. d¡t¡ú (.ür
lçrìüú¡úttiy$ pru l¡il9 dffi¡rt
¡sl¡m E obdaúlr ô¡m ælmt ll-
hûl¡¡i w ih6ãùd yrÍft¡t.

¡) thr úrl0 htart t$iÉat Fonloj
re elßtr.il loâhnh |tl.d hrr tùrlú
rñÙhMA& ¿rrd pöþ É ûdt.yld*
l¡tar¡d fèùôa6t.

l) $rþt htr lûrÍ¡ [onu. llt.ri,
¡$Énr. da!þ. ¡¡qi hak¡ dndrn.
krnr oþprr¡ ln{flU¡onr sdü¡r (ü.
|mkE bÕdn útút¡rs t dr
!¿çetblÙh sw .stn alatùir.

m) Kow å. lglá hê. rotù
bgro stn ô¡n¡¡ yeyr blÈlt
!ôtå c{rocl tålç alr¡¡r bunhfl l+
rd¡þnrl vort ¡dmk h.{til
l¡¡qlñde bú{tfrnu toÁh vo lool4l
lf,l¡¡n |t¡ir Mrr FY¡ hoill¡ le
al*lårÍ[ tøin€a g¡]r'tÍEnkvt wys
rúD¡u¡ ñalbr ó¿edrds itota* Éyo|dtn flñä¡ Þ¡ñk¡ yO €Ì
fi¡ôuoslsdtr kid â¡ndr,

¡¡ ¡ç vâ dq tur¡d yùrå¡t ùrfsfl(
ûbücr. mrCht, lffit yëf ed tllt
¡ryfü w þ¡¡¡tm iû9¡ rtm¡.

lür¡ttlñ U*Y l¡¡4
l¡6dl Ulu ln¡
Oory! ila 3au(tfttl

Uùtt På¿ã,tñil ûl IìcJr(
LU.gt. rio !üö¿irn¡EÉnh e, 3.
oúdderhkr d€lhþilrsd¡e dd. bu
len ur!ü {af0lþofnón Telt Ì,
srd Xmm $f{. 6rdld gÈ
Eüôo ilyiqn$f,

bm¡t 8¡r¡¡
$rbo ì{¡rtùo
ñû{41 Mùh¡¡ râ þpt

Ìlcfü 0ûw
6l$Ctl Cl¡ûCrFÍ( etl{^Yl VÊ
flc¡Eruiltllþdn(sí

¡êrl l¡üla¡tfúrnhlt bcroilu tq.
r¡ldy otF¡¡r$æ Crd. hd( tþrE
NÒ: A/20

Îb¡¡l Mertol ¡3 tHl nnårrs
to onver yu¡&da yeðh b¡lru
¡lrlÉd¡ 6¿my¡ É ficårôt 8*
lmtrgnrn

(5/ÀX9Ê4nr/)

len¡utrr¡A;rAl., .¡,,.¡
ltsilr'tt4$i,È L, ¡ d.;,¡,

r¡c N* 31t0iÞã¡Éu

Fffi

Tlcrl

Itltr'nt¡ qi¡¡í{bô
nukrÉþlhh reíl vG

l¡ldyrlf chÐ¡rl! 0t62 ,åyrl
Tsrt l(5uú hddrlsrino

Eti-

olrnl n ñtnulgirìTlt:rlcN

lordl ßdld$



Ithtr

r.'uæf ønçx trraÊì
;ilñffiô ñt¡tai rc{ cær ¡s,g l*te

{Iq *4 |fi¡ wl r ¡uE

täËffiqr *{ ôr[r tr,¡E rti¿k
t¡6 t*r{ alt & mã
,.q þe{ ,rn rÐ

rcr{ @s[
OøsÉ

oflÀxt?/Jr¡o90)

!rd.¡út Etq Prt lrt krqr TL I 76.00J.000,000.-

ffi iåtffiTiË'J* t'd ¡ r'ry rrr¡cffi ó0't''0û0'0m.'

t¿r! B

2t0t

TepLE

+|-ft¡sn 9ñ.¡r 
p¡r llJrhrr TL ¡ r!t-5ir,00ç.0{0.Érqeõowrprt llf¡tqr îL¡ i00.0o0.000,000._H.u¡! ç¡ft Pry M¡¡ù¿ÎL: ¡ß,ilIfr0û,000..

ffi ïiffil.i#:"úrh¡. 8!6ü p¡ri ¡üt¡.É.G ¡fl .ro¡.000,üc.,

YotrtdrH [ttgtrrin rtr¡rfuþ trrd& oluu,
S¡¡¡r,T.¡¡¡fl SmJ'¡ w D{ tl4slr Àç,
g.{En 8f¡ Btld h6 $ü¡¡ lll¡l ln¡ lqü S¡lih ¡¡hl lrtrr Arll fltht Bftf hrr

Olv^X,'''l'a{t

,lÀ0D,00f,¡t0,-

6.6$0,000.000,.
J40:0,{¡G000..

l¡t¡¡ùul lisrc Skjti Mrwluþudm
s¡ctl ñ¡r llto{t ?¡tIlz!

- frsdünrry
t¡ÎlI Btr.çt¡Ar^Rtrl¿Mr,lr,SRt LtMtlsD tlnK?rl

rs¡d-mëþd! líutd þÛir¡ irrnrqdd, tü[ltr, M;¡h ,tdutr e¡!.tu C¡i ,r¡t¡ ¡,FIt¡r l9l

*:1.Y1,|::L!! ú11l-rl^lll ft û¡¡hru rebrdr ysû totü.n ,lr!Êrr¡ 6¡Ë¡'l hrß¡rn r.Erlrgq-2J.1!.1001 trrütn¿ca crr¡ôtr t ltb t.ûl EÉkivrlcl¡u¡ rq¿ rn¡ìt þldullt elñ¡¡dr, .a7G¡ .¡'|l¡ Tlr'l¡ Tla¡pl X$!rn hÍL{ld.nu rru ô&r¡I Emr¡l¡lrtlùr¡d.H Ètldrn ùyudrrrl tt t f ,l00t firüù¡ar trrd¡ r,ltt,iú lÈn ol um
Elftr pbß&tû1,'nlfiStt Btt rhûre snrÌrt

wtlt iltluvaÈttv ôJlf'l NADDESftN ÈDtiNß ¡'1,tÃI.AItE I DT'
ÍøNstr$aùúratt

túrrdl!,h llf'/[{t ll¡tü ffi rãrfu ,qf,,
rtrrlflâdL.
ttütûllB ¡
tADt¿ 4 r rtarl*¡rrøea r3*td¡fr ,ar,n

* úvtlo I¡ llttotu W e auúct røàt

rs¡?ür{,¿¡
$Sllr.¡vi r
tlctùDB"t :

l*clr/*

,t*ã
atúlüt¡

aqdfrrfrürar. (lltill¡Qnt*twn

b rt lf*
Edñ

(lWlt'L\ub,
F41æ4Mrâ@,nUN
DTLET(NACTÍ
È1&rúONLo
aLvcatteur
æ,iìTDOTßÂT

d¡{¿sr aÈrr.*

IsA)Qt$ntq

Illtlt llil¡bryrr lltana|.rl. Untt.,l far¡¡d l[u

sktl Nor t!àJt rtoó

. Î¡¡rn! û¡¡vu
uAÍrKo 

'ßKNIK 
Þo"*Lf 

Hirigp,"llrtk vt rlcÀR'r

lL¡d mtHr bfüù¡¡¡ nlriLt4 y¡r¡nt¡! M¡L Â!u Sot No¡ Ir/C

t¡Êl ¡ùhtt ¡1. ttÉlt aor¡r rc ùru¡ ¡*¡¡ra,.r¡tr ..¡'* ¡trt,"lô
:::-^t¡Ëi-:ilTå,,;¡r*il, "r.L*t:ïH-Ji.i*äffi :,ff ;
Hfr iåL..r:"Hriil :ffi s*ffi :*l;ui;tffi .rl,nm

ory3lijllqF:$¡-ù(h,rb¡nE re¡b rrRrsrtüÂ¡@¡f*81 tlDLTrüFÉt

ll¡lÍrr ) Ltltt d¡ nur¡rr¡ùî rl all¡rk ù¡r$r¡trc¡

Kuduhe llartt fÍflfu c¡lrlrhdc E tom oült¡m
l¿rtÌaon fia H¡i¡bd$f.

trkaûs¡ à6x *Ëbr¡ hþ8ld*t n t¡ülhd ¡¡6pct¡rd!

o"orbomo.i.ml'l.r k¡¡tú{t c*ry¡¡c¡¡ t¡* ñiH t¡¡üdrhn tfist rt ,{5Fûrdr

rADDg 7. fh{grfi g¡lrlyÈdvg fllrisrÊr

ùúq¡üt Îcü.t S¡.Itr Mûrhþndrr

B¡ldyr 01,00.200i

ttt i¡¡

lml.l¡òdmohtr.
¡rsn

t33t
¡0D Fçil¡hds

0.0r&tt FmJf¡f¡¡ldl
lodrl¡lr ol¡ôk roliþo*ü¿ '

1,000.-
turr{:

r).26!s(b.000,000.-
BU&b

lltd ur¡t¡xtüð t¡,òtð,r 0t rt htrd! ,

saitdih{Érrt h ihðhl r!l0.¡rÉr

ldr Y&nlh (uftt¡ Xm lh Urúfi t rtù

)Ur¡¡lV.E¡

tÍ2¡t úç ry lt¡rd.t¡ldr. * tå
Safirf. Lrlù0t bm yüttltñ

yü* o¡cdft ¡¡¡mt r¡rnú lr tr¡tihr

lrleGEdö.t l6l¡y ul¡smtnt

Y¡d0¡l* :

IADûG ?. ghtêïa lrnl^vfll YE Hbré[.cR

ÊðñùÌdË
r.l ol¡rrl¡

€s rlrh rtù¡l¡¡

$tr¡y¡t ga

ytó.¡r.riî ffi¡rayr

rlds

lÈi Y6.ûti6 l(ultdú lÈno ¡t ¡¡órn t¡¡Jr

M1KOIåIOù

F¡r¡ lrÍt ¡

I'MUÍI{I UIYEÎ IOPI.AIiInI"{XI

.1fr6tr _
llrnb¡lïlr¡!.tSiqü Mcn¡¡lt ffiàt i, i ¡¡ ., ¿r. .i l:

SldlNôr 2t¡!ili?21t38 ! .-] i-F 'lf I íÌ : !,1 ¡ r"

ELTKS TlcAnL"r LlrìffrEft

l.to¡tlTl(¡r¡ MdI.r[ ryírrroyloräu Þ.ti

r.. t

SAYFA: 180

ri'r nir,GisAYA
NIIiTI,EIìi
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k-

TCÍRKIYE TÌCARET SfCffJ GAZETESI 29KA^slM 2001 sAYt543s

V.D. 463 052 3051 Tic
17



! !, '']

Rapor Sayrsr : yMM,06104O44.0SOZ1ZO13.tB4

SERMAYESh

I'I' BI T,GIS
j\t IiTLIitìi

34469 Maslak
276 15 00 Fax: +90

ginxefin öz vlnFörur KoRUDUËuNA DAIRycuiiltJ MAII mäçevtCüx nÃponu

isrnnlgut
02.12.2013

.Þ

"$
-i:i! ,4

¿.i

1..

if,

ll+;

YAPAN

YEiliTYLÍ I',ALí nûçeuinin

HTJSEYIN I(ARSUOöLU
Adt Soyadt

oldufiu Oda
Oda slcíI No
Itfilhür No

OaircsÍ
Kímllk Namarast

Telelbn numa¡dst

Fax numaragt

Adrcsl
TarlhlDAYANAK

525 003 1773

0G.013.200

2402
LER

ANKARA YMM ODASI

0 312 20 63
Abdullah Cevdet
ANKARA

Sok. No: 20/10 ftnkaya-

1533

29.11.2013

03124F,220 40

M

ER

Adt Soyadt ( Unvam )

Klmlik lllumarast
DaírcsÍ

Teleføn
Føks

Ad¡esi
TEKNOKENTARI 2 BiNASI A7 SARIYER
isrlNauL

KORUYOLU ARI

02L2 276L500

100.000,00 - TL

I

1

463 052 3051 Tic



3

5,601.920,39Toplam

3,873.332,40
1,728.587,9S

DÖnon Varfuklar
Duran Varl¡klar

Krea vadeliYabans Kaynaklar :

Uzun vadeli Yabsncl Kaynaklar :

ÖzVarllklar

5.601.920,3$loplam

3.029.066,00

1.045.003,55
1.527,261,84

A-) Tespitin yaplldrgr ylla alt defterler:

$irketln.Tasdik lçleminln yaprldlüt.2013 yrlma iltgkin yasal defterlerin tasd¡k durumuaga$daki gibi olup, defterlei eeíRai i.'l'¡oter¡,iln tásoirinitagrmaktad¡r,

Defter Adl _- Yevmiye No- Onav Tarihi
Yevmiye defteii 38868 24.t2.2012
Kebir 38870 24.t2,2012
Envanter 38871 _24.t2.20t2

ü-stRKtrl l-{ Bo-Rçl¡RrN I t{ Bu tu t{ MApr ËININ rEspiTlil ç. i üsr*N BtLGiL, R,

$irket 06.06.1994 tarihinde HfTtT Bll,ctslyan nlzunrr,nnl LTI).srl. ünvanrylaTicaret Slcll Gazetesinde tescil olunarak furutmugtùi.

$lrket 50 TL olan sermayesini 1.950 TL artlrarak 2.000 TL'ye çrkarmrghr. Sermayeaftç 08.05.1997 tarihinde tescil edllmig olup, 13.0s.1992 tarih ve'42ÍiC ;f ;ñarah ïcaretSicil Gazetesinin 315 numarah sayfasrnåa ¡hri edilmrçiir: 
--

$irket 2.000 Tl.glan sermayesin¡ 98.000 TL arhrarak 100.000 TL,ye gkarmçbr.
sermaye arhgl 26.11.2011 tarihinúe tescil edtlmiç olup,ig.ii.20l1 brih u* s+ss ruy,numarah Ticaret stcil Gazetesintn 180 numarah.ävr#,h¡; ilan edilmtgtir.

$irket 30.09.2013 tarihi itibariyle nevi de$igiklik karan almçtrr. girketin 30.09.2013tarihl itibariyle öz varhk tespiti agagld-aki gibidir.

i.5?,å #,,t'ßi!.liïi

Ödenmiç Sermye ;

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark:
YasalYedektê

,'tl
,r .i. ,fr

YedeklEr
Yll Karlarr

Geçmig YrlZararlan (-)

100.000,00
117.442,09
8õ.262,55
2.635,53

1.407.770,1L

156,526,13

ir nir-Gisn

*J
i!,9
l;l

r/t,

&'íl
¡. "1

%.Ì
:. ]i

Katar
6ù1 34469

212276 1S 00 Fax: + 2 517
.0. 463 052 3051 Tic. 31 5040



Dönem Nel Kan

Ìoplam

29.232,3t

1.527.251,84

nüseYin KARI¡UOëLU
flgnvtn

$lrketin agalda isimleri ve tutarlan yaalr tescílli markalar¡ bulunmaktadrr.

1' 12.11.1997 Tarihinde¿rrnan 12,s00,00 TL degerinde rggs76 marka noru TijrkPatent Enstiti,isü onayh * Hiflt cumplter seruices ,, 
Markasr2, 12'10.2011 Tarihinde arrnan 15.00õ,00 p aegãñnoe-ïìlìz marka noru DünyaF¡kri Mülkivet örgütü tarafrndan onayrr " ¡rit¡t"ðurËrtåió**i..r., Markasr3' 02'08'19e7 Tar¡liind.!1"!¡ u..qäõöo TL degerinde 2012 684s7rnarka notu TürkPatent Enstitüsü onaylr " CRANE " lr,íarkasl

Ayrrca çirkete ait aga$rda bilgileri yaah 1 adet ev mevcuttur.

1' 10'09'2011 tarihinde 
3lr¡a¡ 18,317,48 r! Fyt! d!öeri otan, fsranbut iti Fatih ltçesitahtaminare mahallesi, Esfener Y¡td¡nm caddisiäí påñi2306 ada ve 16 parselnumarah ev tapusu

rl'., 
""Ti',å'J,'oïiLiiiåil',j,åiî,fou, 

semive fikri mülkiyer siciilert ite benzeri siciilerde kayrrtr

IIr- soilUc:

A-) $lrketin 30'09'2013 tarihi ítibariyle öararhgrnr korudugu ve sermayestnintamam¡nln ödendi$i tespit edilmigtir.

B-) $irketln 3 adet Markaslnln oldu$u ve bu markalann toplam de$erinin 40.000,00TL olduöu tespit edilmigir.

c-) s¡rket 18.317,4s rL kayrth degerri 1 adet ev tapusuna sahiptir. b

., 
trt i'

¡l' 5 {,[ 'Ui li;r' 1,1 
'r 
ii;,

I
4l

ÉT.
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15 17

1 5040

','t.

ilir nilci
ZI\I ETI,E

Katar
No:6ù1 34469

212 276 1 5 00 Fax:
v.D. 463 052 3051
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IS'TANBUL YEMINI,i MAI,I IVTÜ$AVÍNINN ODASI(ÇLIAMßÍÌR Ot"\WoRN-tN CERT'|t:IEt) p¿¡g¿¡ç ¿c"cou¡çt¡tNT,s Oþ'tS"tANBUL)

TAALIYET BEI,GESÍ
IäBT,O I

IIELGE NO: 2021-27t3CI

Yukarrda kirnlik bilgileri yazlh Hilseyin KÂRSLIOöLU oda¡nrz 27JS sicil numarasrnda kayrth üyemÍz oldufunubeyan ederiz

Tarih: 16.06.2u21
'Y-.--...*.+

i:,;i !,!i ¡',lt it: ¡¡1 l;,, 
=

ço$altrlamaz

T BiT-GiS
UL Te 12j 251

15 00 Fax
052 3051

No;6ù1
12 27'6
D. 463

17

T.c. KiMLiKNo ! 1732 0837 056

()DÂsictrNo t2735

MüHIIR No 24Q2
RUHS/r'f slcf L NO | 34ta4oa4

A,DI SOYADI : I'lüseyin KARSLTOöt,U

trirrv¡Nr : YEMNLI MAr_lMü$ÂVlR

¡ ÖrnerBABÂADI D.YERI. T,TRIHI r .A.NKARA 1970

Eski Büytikdere Cad. Fluzr¡r Mah. 4. t,evsnr plaza No;67/j ts

Sanyer / lsÏ\NBtJL,

l$nonnsi

iç rnlurom (0212) 709 08so

isrRNur-¡tyMM oDÂsrOD"t¡\Dl FORMU inaz.,uayan
yET.KlLiNlNADt SOyADT , Vehtri KARAts.tytK

tfAA L¡y ET BELGESINiN GtrçERLILIK SüRESI 3AY

Y

3 1 5040

tr - istanbulymmo@l
90 (0212) 2sr 60 50
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Adrs ¡ DUMLUP$|âR l¡UtvAnI NO:!52 (Erk¡rellr yotu 9. Km,)

¡¡co'{ntdl vs y¡0rÌü þÍ¿*e¡do¡
JFud¿ ok$r biluço. huåarr
hosaphrr vq tint¡)çtlc¡i,
û4ùrffiÌrs oy birliÈì i¡, kffir

SAYFA: 489

IELDIO¡i ! 0 3¡2 ?rr Z0 00 FAKS : 0 312 2It 20 Il wwtl..tobh,org.tr

6 QCAK 2015 SÂyt : 8730

ST,I,TT} TADh,LEnI

lrt¡¡bul I'¡GÂrét Sl.itf
ntüdü.ltÈilodffi

Siclt Nur¡¡rtnrr ¡¡*OO

Tls¡ret ûnvso¡
H¡rITÞIuìIsÄYÂR

HIU.\'TETLERI ÂNOh-1.¡H. $lruúEtl

Hlrh llllds¡ror g¡rEôrtüi
,4.¡onlo t¡rkcal öilkcri'¡io
¡6.tr.¡0r4

'rÌinxlw riÇAR[T siclri oÂzEïrsl

06s30 . 

^¡iKÅRa

ve¡íldi.
4- Yr¡illq oylÀmr roDwusd¡

Y¿i¡ctis l(suiù üyclsi ¡$ I 6!n
oyle¡rÀk oy blrtili ilc ib¡¡ cdildi.
Yitml¡rn Ku¡ìrlu llyrÌm kmdi
il¡r¡lennda oy Lr¡llorr¡mrslryd¡r

J. Sj¡kctimizin ldmb¡¡ Timr

B¡r¡qft ?lrrutilr¡l¡ uyÉul¡mat !¡ydr
ils dwi¡ ol*rr yolu ilc
birì¿¡mc:i¡risu ¡lol¡yr H¡tir
Y¡alm Aooaim $irtctí'nin
ðrluni5 sffiûyêli olån
100.0ût,00 TL¡dr tyú2 b¡n îir!
Litu;) tlylrnrorçnr

ScnnJyc dåBlltnr rçrÈjd¡I¡
çclildeiir. Èuoa gõrc;

+cøryoyi teæil edoo paylorro
ql6d I r ilc topl¡Dl, ¡rlylwm eo ø
0¡160 ^i ilc lrø elu, (}cncl Kuruì
lch Ö¡*nli Korule $û¡lnÁùr:

r. 9mra¡re rrflnmr, ¡al¡ñl
voyu kayrrlr sem¡ya cl$lrmì il?
ilgiti æar siiáegmo dolr'¡illiklmi,

h, BrËrmsE dcætti FçimL
s, $irkcl bi|ttoio vc frrli¡tt

nporunu[ ¡tlbuli¡ vE yônètitr¡
Kwlu oy€torjoi! r+çl¡ri,4rll vr
ibñ$,)r ¡l¡lk¡obtr¡û,

¿ Xr¡ pâyr dr¡¡rtrr,
c, ltcnhrl þnru ihmr,
f. Onmti girkcr vsrlúilsmrtr

lÉùriE¡t tö66¡lmß$i !.sys töÞhÞ
raüu¡,

YuÌandr ifade ldile¡ rseslü
dr¡ruh aluu korhr Ccôll Kml
kùôl o¡ûìryrp, 0o¡ol Knl
kseu b¡Èlarm ronuçhl hiçbk
zsnån doüFru. hbu rnadrl¿ ttc
dtrÆlçDctrGend Kurul øÞlmt ve
karur nl¡epl¡nn¡ ill roÞlmtd¿
ulalrlsmodrfr tsk'Jirrlci ikirKt
ro¡rlonlou yoprlrbilroi lgil do
ryl r ?oplânrt vo lrer ¡labl
üuumknr. lttrci roptútr<l¡ d¡ b[
risplü sâfli¡rms¡Ë Èsplutl
yagilr¡mrt Í!y¡krâktr.

Ye¡i $rkilr
Mrdd¡ ¡5r
lmdyufr Poy $¡Iiplari örG¡

Ksrul¡
Bü ers Éöalqlno ¡lo (^) rë (E)

psy SrupltnD¡ b&t fr¡ddélenl.
Eç(kg¿ bllinilcn bûzt ¡mdysflar
¡¡0rnm¡gn¡,

$irkrtteli iotlyuh paylula
ilSil¡ olùùt, T,T,K.'¡¡n 454.

bulffi t6tir Pry Srhili: Far¡ NurGölnru
$lrkcti ile P.y0ebu Á

10.09.2014 rüihÌi bllilçolff èJ¡s Fry Ad!¡ll: 33.C0û'flgd )fcrhez¡¡ t¡t¡¡rbul dusr¡k büUlt nl<lil vc p¡sillerí. P4v Ttnur: 33.00û,00, -TLSsnyor Mlst¿k ftû(lnrp.l*rl
ÂnZ B¡,¡¡.4 Bt,N.?. !

Yoh Àn
AyuÁCÂ

Ïþlnok€rr ¡Jnak
hd< va aleoklrn, boçlnn itc, dcvir

ilusli" il. Türk
Pay Qrutrlr I

Ticoror Fryr{dod¡: !!,000Kuuu'¡¡u¡ li5. vq l5ó etldËii I'ry Tutar: 33.000,00, -1'!
çcrçs vc¡i[dc

Mcmurìupuun ?586ã8/0 ¡icil ,9r¡¡ Nor I
nuu¿rad¡ kq¡tth
Yrñlln A¡onin

vc l$i/l.b
Tic¡ri Me¡kc¿i ilc ¡icil num¡¡¡a msdde¡i¡¡iù "Kolåylsglrrlm¡s gxa No: 2vç wvmt yl&sndô yuft bu.luÞn Bhlêf mc ürul$r'J" uy*o1¡ntsk P¡y S¡hibi: D¡l€kOyucrk

Ìa5dr ile bi¡lqnçttrs, Påy Orubui A- YðnctiD kuruiu t¡$finde PÀyÁdsdt: 3!.C00h!tu1üe "Blrle!È,? Pèy Tùr.u: 31,000,C0,.Tt
l'6y trubu: ¡J

9,ö¡lc¡¡rcriri¡" kùul rdi lnç¡h€,
$irkciiaririr 'l'ür[ Ticsct !¡y 

^d€di: 
33.4rû0IloÞsîmu t56 .múddså¡rdc liy lìr¡{rl !3.000,00, -TL

$i¡kÈri! Kôd'!iiy ¿7. NotÈrli_gi4es
26.12201¿ trrlh ¡t¿508 sn ¡tc
*oyh olefm god kuul krånnu
ve u sõzlEn:o tadil nuuü:l¡. lc
Yôncrgcuia rescil tt llmr isrc¡mis
olÌ¡kla, 6t0? s¡ylh Ti¡rk TiÊrd
K¡nbu htik(lñlèri¡c uyÊE ohrok
vo MtklõrlüAl¡nûdcli vesikel¡r¡

brlirvnig otdulu tckilCe
ItqlðylÂtùnht¡s ¡ckiL{c blrl6r.crrdryNl¡nk 3 l.l ?.10ta tarilindê vq túm ot¿lhñt

lrtc¡l cdildlÈ¡ ¡trn oluF, islonlqiq.l omylarnr:r

S¡rs No: 3
birtc¡mc

mdcniylc
P¡y Sôhibir H¡jcrn ûnlr1
P{y Csbu: A,

Ttif! 'l:c¡nr Kô!uDu'üu[ PÊyÂdêdl ¿t.0c0
Pay Tutuu Ð.000,00.-TL
Pry{lrubu: B
Pry Adcdi: ?Jt.C00
Ièy Tffii 12100.00."Tt.

l0ll Yrù¡¡
Küul Topþrû Tot¡tretr

Bi¡gíssyar llizhct¡cri

wmayoye l(rr¡rhh
hisrb¡! ¡Eålútca

100,00û sdtf

'Il,'lrk rormcyeyc knr+rhlr

l¡r¡l¡hdc þpdro
Alt Olåì¡D Cend

l4?.Erddsindc bçlirtilqnBirlc¡mc K¿¡0ru¡ur
dllømlwnüùdo vrzgcçi'lneina. 1ûrl TirsËt Kå¡uuu¡u¡
lfó.m¡d¡r6j¡de bcltñ¡¡¡t o¡ûriu
¡ekildc kolrylcgntrug ptril,lc
birl¿tnrc¡i ¡çdsiylc, TTK.uro
I,l9,mrddcindc þc[dilÉo êrÉct

ttitlr Sr¡¡ No: 4

Aronim îi¡kcti'¡in :01! yrÛË¡ rit
F¡ySrh¡bi: Özkor güigor

ol¡Èü. gÐel lduñtt 10Þlblii¡
Pôy 6ruùu 

^PðyAd.dir 12.00026.t?.2014 T¡ril¡ìlrde Sser ofl¡klanB¡ incrlcmc ¡aiilanr P¡y Türm; l?,000,00,-TL
ol&1 PÊy€rubù: t¡yolu
Blok

P¡y..rdadi; l?,00CAn Tçknokcst Àn 2 Ëi¡ßl A girketimizr Yòncrim K¡ullu Psy Tilta¡¡; 12.000.00.-tL

15.ot'de {itkc! ms*e Âdn{i
llû AyurFl Kmpts} Kon

EElmghe vegêCilrc3úó,
- BLlc$Ïc i$lonlcri sllræi¡de

No: ?/l Muînk/ Srnyc. / bþnbut
¡drcsiìdo lstenbül Ticilrat ll l¿rull cl¡r1riN,
Mtditrlilgi¡i:r ?5.11.?Ot4 lùih I(ffi¡ !b\\ 27982 sayth yra$r llc brl6clcrin Türkgô(ev¡çndirilsr Url¡¡ltk
T*rìlciri ûltsriniodu yaprki_

Ti¡drTirùnt Kmuuh ¿l6.nti G¡ææs¡'ôd¿ ils cditñcÊ!æ,
Oy billigi ilc þnr v6itdi,

IhlLur Fatml Nur Gõlrm¡n,u

birlcçEeyc jtitk¡ü
Tic¡¡q Kr¡¡ùruu

R

Toplan
r¡yAdcd¡r 100,000

vo rrff¡raû tst'iär cdilm¡¡tit,

då8rtrûyr
}ç.*iìirlir

Yi,nct¡û Ksrulu

ïÉ¡¡ Ssld¡t
Mrdde Í
Yð¡etim Kurulu Vc Silmi
$kketiu û¡lctl rt id¡¡csi Cocl

Kunl t¿milpdeñ Titrk TiÊlrÊl

Jnir{¡tülüt. Yöncrln¡ kun'l$
i¡yöi/ùyeléri pay s¡ù.ibi q¡¡!s)tå
!jll!* a¡¡s¡gd¿t d¡ 9eçilobilir.
Sedikæk y{tur¡n
liyolerii (Â) gflbu

kürulüd¡ tìin

mrddtdæ gilre imtiyøh p¡y
grbipkr¡ özcl ¡rntu¡(u ortyE¡
IttÉktircn €sos sö?lelÉ¡{ôin
dc¿içrtr¡lñcßi voyâ yôrÕtlfr
X,urulur tomayclin ¡¡ünl¡sr
Lonwunda ycrki æril¡ns¡iæ rlul¡
GeÞÊl Kwül krfflu ilo yðiltl¡û
Kurulur¡¡ Bqnutt¡i¡
ffiilnbß$rn¡ l¡ltkin kmn için,
tmtiyrzh pay sâbjpllfi õæl ìrurulð
hir bir iñr¡t¡zt¡ p3y trûb$c
l$rril .dÐ wmryuio 'ri6ó'rntu
çoÀuntüûu ¡lr toplurr vc o
lrnriyutt p¡v Croùunu¡ y.60! ilc
kÂü ¡lü. ,{hrlÐ p¡y Ë.}¡ip,'srinh
y¡ptrcallút l¡¡ri)'¿¿t guy seh¡plcri
ôæl turulunuq omyr w liran
ÊhrmaúkÈ o grffprâkí ailtiyâzlr
lry &ùib¡olû lukkrsr ûrkilôycu
ksw uyguleùru

lnttyuztr pay så¡if¡ç.¡ aiz{l
þruluou! tþÞb¡tt lsnl yG 6lä¡
yubor.lr Lrerk edílontgr dtfruda
iibu cst tözJùtm€ its üçl¡rlotretr
Gc¡e¡ Koruluû çal$m¡ *u¡ "
'¡S&t¡dn¡ô tebidir.

Yø¡ g6ù¡ll
It¡ddc l{¡
PryDsriSnlrhmui
$irkot prytanurr dcv¡i rû*k

$¡rk6 Yöúetiñ Küß¡lw¡ omv¡
ilc nrümkil¡åi¡. gùfcr y¡u¡¡i¡
Kunlu (f) lo mc sõalagmcdo
c¡oþdc ùol{rtlloa Ommli S.bo!lÊrl
¡lcri rl¡ñr¿k vcyû (¡i) dcvrcdoûc,
l8rla¡rn¡, dsfF.¡tri ðdômok
suctlyle, önccliklc dcvrcrnik
itlcyrt p¡y [ugi g.tb¡ ¡irse ôpry
grubmu diþr r¡lþlcriodco biri
vcya birl$çr voy¡ ¡yo¡ pôy
gntbu¡ddtilcrin hicbi¡lnl¡ atma&

utrnqcr 'licrrot Sicrl
Pây Îurfi : 200,000,00.-Ti-

MildílrlúÊüudc Tarcil vÊ $ieil 8çklinCc nruv¡¡¡¡ds ui otqak
E¡drrc¡iÞê 6¿iñ yù,prlñ topl&ilryÀ
hiç15¡r od¡t irire eûHmltir ¡rirr
bulumls listooiniu te¡klkhrtcn.
$irh¿riô lopbD ¡00.000-,1!'lik
Søu¡+riac rdirbül olqn lü0.000
adér bit8rds¡, 100,000 TL'tù

ó Hirlcîñìc dololtsry¡å 6êffiùy!
ùl¡nmr husuou tðrtftûd{¡.
¡00.000,00 TL otrn tirtct
lmrrysihitr t00.01)0,00 TL d¡rh¡

Pôy rËúçtbrj nùhtt¡¡f kulúrter
h¡lhü. bârtrtr¡Ábjlir. pav
sm0lletiñi lcyo ycriæ gc.çccci
olut il¡rúhôbod(ri bßirrrnly! vc

......,...,¡do¡ hÌt*nln Jc vc}¡içt!tr
oljruß ür.äc ?Öpiu t00.0ú'0 adã

a¡t¡r¡l¡r¡k 200.000,00 IJ.,ve
ç¡Lonlmü6u¡ vc bu doÃruIruó¡
6lrkct ó{¡s sõ¿lêgmcsinih
"Scmrye" brlùlh , ó. m¡d¡lëinl¡
etàÞdÀH tÊIi¡ds t¡dll cdil¡mli¡c
oy birligi il€ k¡n¡ v€dldì.

Yml gcktl
¡Urddé 6-
$irllodtr Eró! StfnryTrl
$i;kcr'io ßEl smsvcr¡

200.000,00 tI" (lki yùz bìD) tlrt¡k
Lirarli¡. Bu rûtrnlyc hð, biri t
(bir) TL kuîtsti¡d$ 100,000.00
(yrlz bin) ¡drr (.\) ûrubu vc
100.000,00 {yi¡r bi¿) ¡dcr (B}
Oilbü olmük {iæ¡c rooliru
2C0.0ô0,00 (iki yie bin) rrla nrma
yurb paya rynlnr¡trr,

Sirke¡¡n üËki lcmrycrÍn¡ tiiskil
¡dëd ¡00.000,00 Tf.'ni¡ t¡nrsnr
õ'dcnrni¡rir. Bu dcl¡ ¡n¡rlu
Scm¡y.oi¡ tan¡Þr olm
100.000,0t l'L (?iiz bin) 1flrft
I-ir¡st l¡lubul Tlcer¿r
fUeEu¡luúunuo 7J8428/0 j¡cil
nM.Bqds ksyfh bÌlùiaû ¡thlt
Yo¡rlu¡ A¡ouir girkcrt'nh Türk
T¡mt lCmr¡sMUÂ l55 vs lS6îd
rmddcsí çøçevlsinrìe rÊ lr5/t"b
urddêshrltr ¡(ólÁyt¡9rtnlûtg

?- Ìlùit Bilrþ¡t¡r ltizm{tlû¡¡
Anoiirr $Lì(qt¡'n¡ñ Ess Sòzlc¡e
Tq(lil frou¡c¡ru¡ göru$lmcriro
gcçildi, 6Õúinc nclìceJ¡ndc;
TirkÊl &6 !özlesrnrsh¡n'¡yönüt¡m
Kt¡rulu 1'€ SúrÈ3i', båfl¡klr ?.
hfüldcs¡nln r¡d¡lí, "çenel Kqrul,'
baSfrkh g, ¡f¡ddcsinin låditi.
"lntiyoztr Pr¡ S¡iripltri 0¿cí
Ku.qlu'' bltlt¡.lr yoni ñoddËnln
ihdlsr, "Pry Dcvr¡ S¡¡rl¡m¡¡r'l
b¡çhll ye¡i qddr¡io il¡da¡r v¿
"Gcntl Mtdðr" bâìl*h y¿ú¡
ðrddÐiD Íhdrcr ¡¡¡Àrdr\i çckjldc
ì¡riiti oybi¡li¡i U! krbüt cd¡ldi.

bi¡sc¡ip toÞl¡4hd! trmsit
cdil,Clô¡ûin !Ç bwtffi g!r.k krn{¡r!! tÈcksè èsåE söz.lÊSneds
ðlgitnilcn Ârglrl tqplmn nls¡b¡ou

'fåf¡flldûr ry¡isrûk gi¡ndeûrin
gö¡qiiru*i,tr scçlkjl,

I Topleh Ba¡tâlhúu Fsba
Nur Oökmu'¡¡, rcçilÞffitr€ or
birli$ ilo k¡r¡: vcrildi- Cen¡j

eêvcut oi¡l'¡ÈEu ¿tl¿irl$n¡l
u¿cnrc
tsa¡kor

top)s{r
FåtEr

Y6nain Kuulu
Nu¡ û[ito¡,

Kurui Tulmakl¡rffi iu¡lumg¡
idn ïopluo

oybldi8i ilc
b¡tlatl¡Èuìa yd¡ki

lsßfvÊ¡lløcJ¡trè
v*ildi.

:- l;lriurið 2Clt yrìrua åit
YÕnedm Kurulu fa¡liyct ¡¡¡oru
Toplunda hær buluu¡r yó;..if, f.luunu l¡i[iÍmlorirc uygun ollnk

sðçile{èk 2 ki{idÈD olu$å.l bir
Yõætin¡ Kutulu tôr{ftni¡r¡

Kurulu B¡fiqr ltsrm¡ Nut
Oðlmæ t¡lof¡nd¡u cku¡du.
slizcì(€lo odildi yc oy bi¡tiÈi ilc
o!¡lñir¡m kaÌ¡r ve¡ildi.

3. girkcrin 2013 yrit Mlmço,
vG f6û¡iyêrlcrí êüÍê& ist€D.mGt

i'r'ir tìir-cisA
izxrrTLEni
Mãh. Katar
No:6ù1 34469 lak

212 276 15 00 Fax: *90
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3õ¡tôTmit oktuèu ndaytrrdra
sçilwsi rotuludr¡¡.

Yõnc¿¿m Kmlu úyolcri an ço!
uç (3) yrl i9¡tr ú.çitirtôr. C{rw
¡ilssi sonr (M Y{iet¡n Kulu¡[
iYclctt ¡renidor ogilobilirtor.

^môk 
yurulih tuulu ü¡eli[ida

bo¡almrsr hsliadc, hú¿¡ p¡y
lrubunun fiöstmit oldut{
yÕætbD latufu i,tcl¡Èiude bol¡lmr
çfduyùa ycni t¡yo yirc o pty
Brubuf,un gö¡ûsditi ?diyiù
us5rndoo ¡eçilct4k lmÂmlu¡r.
Yöocllm Kunrh¡ Betlq¡, ldñclim
ktrulu i¡yclcri br¡finde, (¿\) gBbu
pay srlupløinin Nôrmtt (tduÍu
¡ileylü @bdü E4ç¡l¡r,

Yü¡81¡m kurulúruD 2 üvcoh
k¡t¡lmt ilù tophw¿st tt Z üf€ún
ol{¡¡lu O}'l¡¡uD bulumrur
zqu¡ludm, Alti b¡ldc ¿h¡¡n
la¡ûrlrr YÖoelim Ko¡ulu l$$fl
olrni¡P. vsñüe Kw!Ù knt¡¡a
bs¿tånåD 8onuçlgn hhblr Mrn
doEunñiL

Yönc+ì¡¡ Kvrulu toplsnttlûn
$irksl me.lc?lDi!¡ billùhdçúu yerd.
¡aprlrbile*fi gibi, ymiçiaú voyc
yu.tùl¡r¡{rc Yö¡¡f ¡¡¡ Kuulurm
uygcr g6rillcn ctr¡rilli bir yodo
yaprhbillr yr d¡ þr¿¡¡ü'.fi¡rt(
ïicarqt Ks¡t¡¡u'nun i901nc¡
modCãi h0[llñl{l utmnæa ¡ld¿¡
dolÂttrmrr yo¡uy¡s då ¡küb¡lir.

Y.oi gêklù
Iurddc 9!
Crnal KÍruù
Gsæl Nurollar, ola!& vç

ologånosril toplps¡.lar, Ol$Ësn
giúèl kun¡¡ æx¡l+ or u I &fr;
olûþr¡knl Ectsl kuull¡r isç,
$irlct iSlctioin gccktirdiji
h¿ll¿rde te xulârlddr t(þl.nrr.
$irkot 6enol lwl to¡lrunllnoda,
Tti¡t T¡art KaDuûüJrun 4ûg.
mdde¡indc yúlt ùu¡oElu
nlualcm clilc*. geekli karullr
ah¡tr.

Cenol kurul çi*ctiu norkoz
td$ðiDdo y(y¡ Y6æt¡m t(ulucl

'ail 
¡ç¡¡rdÉ rcyr ¡ut drt¡¡dl uygun

gõrülÉ¡ elveritlt blr ycrdÊ dÇ
ro?knåbilir. !ßy á¡hlbi ßcrul tul
l¿Þltnlrlar¡Dr K¿¡di¡i
!¡n¡ôbilêÊèÈi gibi qay sahibl olan
v€yn olryyu b¡r tssilci dr
yoll Éyrbil ie

ossl trrol fr)9låDtlilDd& lcr
pslaü blr oy h¡1(kt vfd¡r, lsbu ti¡¡¡
Sðzlosnrodo öneõnllnt$ dslu ¡É¡i
D¡saptq rtkh kqlmrl üærË $bkat
tùm Co¡ol Rusl toplunl¡urndr
wm¡æyi tsoril cdsr prylurn
7o7ûri ilc tqpluu,, ¡r¡,|ru er rz
%ó0'r ik lsr ¡ln

Cúsl kl¡ül bu $ckitdc olnrkls
.b¡¡ti*tç;

(i) Buedø ¡rrolum Oybirli¡i
Carcktiren Ko¡ùlsr b¡krmr¡d¡ì
Qocl Xuulscmryoyl tensil ç&x
pryhru 1'olo0'i if? bÞlürr,
oybirliÈi lto küü tlú, Ovbúr¡iti
Gqcttim Òxrli

Ifunulu ¡unludqgirkct birlc¡mo, büliinmc,
¡{hho lonw doåitiklrÍl ç¡¡lcr
merkupirin ¡)4¡¡td¡l:!¡ t$lï¡î6t,
indirlz tr'! Éyl rliúr¡ f Þ&lrtc,r¿nrn¡rì.r- "il¡lly,¡ålnn
dcåitr¡rílmqi, bil¡oço z8nrhrD
þotrlmart için pay !rl,ipleti¡o ôk

Slrålät8l d¿

'¡:

gcri¡iln!rl,
veya ikh*il

Krrl:anr heaplur
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SAYFA: 490 TÛRKIYE TiCAREI $iciLi C¿Z:TSSI 6 OCAK 2015 $AYI : 8?30
(lt¡oh¡¡û 489 , $ayf¡d¡)
hsltrd¿ Sirker rozcl kjliliÈi vèyl
srmryla buh¡'r hiçbi¡i
ittdiyoñr tirkeii¡ yû d¡ p'y
sahiplwinin ilkibi olnlyÐ úì..ü!c{¡
kilil's b6rbr¡¡ el*yr ôloreiok
bir py dovrl ralobirr oury itorninl
fuld¡dsbilir.

Þosir iç¡u gerckli olrn onry
vorilmcdili 3{Ece pÁylr¡tD
bùlk¡yeri 'æ påyleru bsglr dln
búlq¡ ds¡t¡lcrxlc t¡Ju.

$irkot t¡rú¡'ldrt ¡mr y¿¿rlt
pâylrnô dêvitrúé gúkËliû onûy
tifininl ËddcÞrcii ici¡ i¡bu css
särlc1m ih baltrlc*n .Ò¡qnli
Scbopler" ¡wlaròr;

i) Tl'.I(. nd .1 3i? gonlinæ
pay uhiplvi çeutsinin b¡l.rimire
llitkih @ åÕrIqfm? hÕ¡dl¡Ìlrl
Þirksti¡ islôrmo k nun vqys
l{l€ùogtr¡n climomik brþnsulrü
yö!üldcu oúy¡¡ rêdd¡ni hrkh
¡lhroriyors4

íi) T,T,K. nuJ agjll &mÈircc
clcvrr.lu ¡aylu ùcndi rd¡n¡ w
Lesrbrnu rldrlur açikçe beyu
oimiyo$¡,

iii) P¡yìü ttbu Ns södatmdç
bciidilon ðnalrr4 ûs¡trn r dlh
hokt¡r¡oa rlaya cÍncdc¡
.l¡:vrdilæÈ i¡teôly$¡,

¡v) P¡yla¡ hlu nl¡dd¡
kapsâñüù pry gru¡rlrnå ruuur
"ongln hÂkl.surl" kull¡¿ilrnr¡r
bçklenmec¡n vêyr bu m¡ddrdå
t+kcrr{¡¡ bqlinilø ürray¡ gõæ
tcllif yryrdrutlm voya bu rroddcye
vqp üntif¡z¡r Pry Saliplcrl 0æl
Kü$l$û ltlf¡n¡â âykm ol¡¡nl
dr?¡td¡lmo& i¡tÞovosl,

v) Dwnlrnu õdcnê ydøliliåi
+itpheliyÉa, boÉq bå¡!, mitflls
wyr tiwi iribu za¡fsq

vi) Áyflt úl¡nd¡ ful¡ya görc¡Èo
rakip bz4ka 

"ir filke! ¡rbt ycyt
Larulut ycyc odl&l¡ ilitÈi¡i 

'a 
dÅql.¡u dôår¡¡lm lcyr ¡¡otÂyh

kootrolitodu olan ¡crç! vey¡ lr¡rËl
ki6iìetc vaya grull!Þ d6v¡t
yÊpdDcì< l¡Ên¡yo!q

e{i) }¡y ¿cvr¡ dlþr pay
snblploriniD ñlnfartlc.i ile
çslitiyon¡,

viii) Þry dorri pay ubt¡hrínin
bsål vcya bûkim ti¡lcdcrioe
ysprlrtorra,

iri l¡y dn ri, yahc¡im¡ ycys pÊy
yr d! o! hrklurrm veya
l@!tD:útr&¡ ço[uuluþ doþrden
vayo dolayl olaøå çþ¡¡.¡¡
ü)rruklr ki$i. kunrlüJ vêya gfugl&rr
yffplryots!,

x) Pay d*ri $irþti¡ f¿siiy$
elenrnrn vcyo ieknoloji, bilhim
vrya hrvroirk rcfrtõrfuüa rÍ¡ldrn
blr kqi, kilrulut ì4y, 8rubü
yaphyorsl,

$¡*1t Yðrcrtrn hhrl.JÂl! oo¡yr
rhmrdu yrprhcrk i$u gay
dryirla¡l Sirlct'o Iril g!çmEd.ir
\b dërir bir gæk¡l 01!å my
vcrilmadili rtlNcc prylåntr
utilUtc¡l ve p¡y¡ür b¡t¡t ÞE
bo¡da* d{v¡qlcû d6 k¿!u. Yi&¡chm
Kmlur¡un pry dwrim ou¡a
Iitkid f¡fr¡caûr roplåiltd¡ Z khilif
bl¡ yöneti¡ lìyutûd¡ 10yÐin,
k¡trlm vs olunìlu qyuyla lr¡t
âltmbilecckti¡. (t) ¿rubr paylr
dwrcdilml isødi[ildc önccl iklo
ùü pâylu ditd (A) ¡rubu pay
sahiptËr¡nc rklif odilccok olup,
diûcr (A) grulp nry r¡hiplqkìn bu
loud¡ ô¡rbm Ha&& (Rúçhú
ti.ktr) ol¡øLtr. Itbu Þ!y dlvirlcri
(A) t]rubu pry rãùiplcÌinf¡ rËruil
èltiËi s¡Myc¿ir %60'Dh ot!ülu
oyuylr ôlesklsn kenr* bagr

olüil(¡. Du o¡ayln Elu¡bil¡x¡l
igi! (A) Cmbu tFriyrzlr p{y
9aùiplcrl Õzct Kuruluu {A)
¡ilbu ín(iy¡rh pûylsr ml! c&n
rurmryonin ./øóó'0 n çatrnlu[u
ils lopls@t rô t4t6!d¿ (^)
Enùu imtiyndt pâyl¡nD 

'{60'ruolumiu o¡u ilc brr dcvri o¡¡ylsÞrlt
grrknuktedir. (Bl gnrbs p¡yls
dcuvdilnek irténdiÉ¡ßlê õrðlik¡ð
bt pryl* (å) grub: pey rohiplcrim
rsll¡fElil4Ek otup dtÈer (8) €ùbrr
psy saùítlerlÃ¡¡ bu totuda Onålh
¡Ièkh (Ållçbû! ¡.frf¡¡) olærlur i¡
bu pay rhvírlcri (B) ôrubu pqv
sshipl¿ritrl¡ Gmsll ef¡li
slmåy.¡io 7oú0'Áú olhlu
oyutla slBcrkrc¡ k¡rsn bôÍh
olu{lllf. ßr¡ omyu alurbilm*i
lçio (B) ûrobu lmri¡'utr Fry
Salriplcrl ùæi KuruÌìnun (B)
er¿tu i,||{iyrh Fâylm Þu$il o&î
srnrrymín t/uó6'rnrn çoltulugu
ile topluusr vc opluile (B)
¿rubu lndlut¡ pôylmo ?i61¡'¡q
oh¡mlu oyr ilû bu devr¡Õmylt,¡¡sr
gækmkhdir,

Egcr rektlf cd¡lûÈ pay¡ ihlii
8n¡$ù kiru [hnûk istdmoz3o
devrc lou pay di¿cr irrtiyu¿l !¿y
,trubE¡ t¡ld¡f çdilækrir. Þu
dlMds Cigcr grt¡bE iEtrc¡ srodô
vç !ü(a b¡¡h (birinci smdokinh
slmâk l¡Domor¡ tãffi ¡ baßll) blt
oulm hslda olacrltr. Kondi pry
grubudm ldmrcnh pryr alnù
iltcmcdl!1, dl!cr pay ¡ruheu dr
tctlil' cdfcn lryr ¡¡trn ¡¡n¡k
¡$lcmqliAì w dc 9,Ìtcr di ilbu.lrs
$alc¡mcdc ô¡eðrülËí Õnqmli
Scbqrlsrl ilul r[nrclc r?Llif cdtloo
pcylm rlmrh irerncdili ra}dìrdu
¡nc¡L o ¡mu ¡S¿ kmu$ ítbu
psyls 3. kìtilrD {rllifoditlbtlir.

Yö¡r¡tim Kuru]u bu c¡u
8ôzl€lø€do bclinilc¡ dèvk
k$¡l¡mü uytuû y¡td¡lEye Fôy
dovirlcri¡i Þry deflcdrc
Itydámmc ù¡kkos snhip olùp,
bu Lurtlgr¡ ¡yhn oln¡onr
r¡gæÃ yst¡lü dov¡rlè! 8lr*ûre
lrgr húkimrürdiln

Ycll $rkit¡
Irt¡l¡h l7:
Ccnêl Mtdt¡r

YðÂ¿t¡rn Nrntl$u i¡rc8ir
l¡mrlu dihili(di ¡irkot
farliyetl*ürin dlhr iyi yilúü¡tffiì
¡Ðåp¡yl ¡ s¡¡Jp oldù!¡¡ vr TIK 3?5

{1) m¡dd¿d¿ listelenen
dú$edil6ÞE! tr¡ti s! gitEvÌôr w
ilgili rcmt tn'rllimlcrí uyann
Yörofin Ktnilu kår¡ñ g!¡cltirê,
hwurlr ü¡rndrti i¡src s tffi;jl
yrlkisi vg g¡troll6r¡nl0 blr kunt
C!trËl M[dürú b¡nblm¡$¡¿ GeNl
M0dlh {^) Gruh¡ pry ¡shþhritri¡
tôsLoEccüi !d¿)r,ler ¡ttrndM
ççi.lir

8- YörÉriñ Kvrulu rmfrndu
b¡r.rrlcutr Hith B¡¡B¡saylr
Hizmds¡ 

^nonim 
g¡rtcti tcnrl

kurulurun Çahgma Esas vc
UNll¿rl Hsl*rndr fcmt Kurut lç
Ytirvgel oludu vc oybllili ilc
uyßuhnnrrBtrtr !ùrr vÊrildl.
Ânrlûn Yônergo tstcil yê ¡l{n
cdì14{eltil

9- üfrndanr& gõrilgûlcæI ba¡liu
[øv oloadr{mdm roplunyr son
vc¡ilô..

ðülu!l fdiitc¡5i
Nurctdn Xirihir (lna)
Topletu lìrgkur
F'ú$rr Nur Cöhnon dm)

'rir llir-Gis
NIRTI,I'III
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ådüË
tôpl¡¡t¡ uygut

$llir Ellgbryer l¡tu¡¡oüêr¡
A¡¡o¡Iår S¡fkêü

Cc!91 Norqlùqüt çrl¡tûr
¡:3ôå vr û¡ultrú llektmda lç
Yðrrrçc

DHocl tõlû¡¡

^rãrç, 
KrpÉût, Irùt¡n¡k Vi

TEnrlrr
ÀN¡ç vl Xr!¡¡m !
Þt¡ddc l-
(U Bü Iç Ytu.rgüin /\naqt;

l{itir Bi¡gílryr ¡ll?¡rÈrtrr¡
Ânonim gÍr*rti gencl hnrluun
f¡l$ru¡ cs¡s v¡ unllshl¡, K¡nuo,
ilgiti nrolru* w csra ¡dzlotnc
l:ü*ümlsli çøçcvesindo
bclirhMqidi.. Bu lç Ydrergc,
Hitit Bilgisayrr Himctlü¡
Amnm Skì(rri'nid titø ots¿rtr yc
ol¡¡¡nlisil gcrsl kurul
t@l8nul¡rln¡ kapsar, l¡bo lç
Yönqrgcnln ?013 Þftndr yaprhø}
olrþn gcncl kuü¡ to0l.rlrgndå
oÍt}? õUluiñ¡¡r rosnludur.

Þ¡fü¡k
MrddÊ 1.
(l) Bu lC Yönctgç, Á¡ohim

$irkltlcdn (lencl Kurul
Toplmtr!rnnrr Usul 1rÉfÉcalsn llô
Bu Îçlrntrtada Duh¡p¡c¡k
G0mñik Vc Ticercr B*utrflr
]'milci¡êri llsltù¡C¡ Yór¡cinrlik
bl¡Lilnl.rino WS{rt óJ¡Rk yiináim
ku¡r¡lunc¡ hq¡¡lmms¡¡r.

I'r¡u¡l¡r
M¡ddß 3"
(l ) Êu 1ç YðnãgÊd! Ecç6i
¡) Blrlsçim; G¡nel luõlu¡ bir

günlúk tofJlr¡lrsm¡,
b) Krnun: ll/1n011 uritül !e

6l0t nyrh TtlrL Tic¡rc¡
l(Ânunw¡u,

tloûùfln: flq blrlcaimin
dlnlcunu, pnck r¡¡r rs bma:ri
neda¡lst? lc¡ilßn b0lùnlsl¡der
hcr biri¡i.

ç) Toplantr:
olâÉîtrthrt
[)pl¡!ltld8l,

Ol¿l¿n yo
gc¡el kû¡l¡l

d) Topl$n þçk¡rlå j lGnurtr
419 ucu ¡¡¡ddr¡inio biri¡çi
frlccrm uygrn olorl gcrcl kml
tarf¡ndm toplü¡ttyr yðnÈtmk
luæ *çil* ro¡hnn ba¡lmrldm,
BcreÉird! genôl lurulo ugikn
toplcrh baskst yrrduocrndro,
topl¡nÍ b{Ìkiolnü bcl¡r¡cætr
tub{tk ywüdrû vo tqphíl
brÞk¡trton gçßkli gtt¡rcl hãtirdc
oy toÞl¿nu wmurund¡n ol$m
kurulu, ifade edø,

itdnci Böllin
4.rd KùBla¡ çlllnh¡ ll¡d

V¡ f,r¡hn
Ulul¡irk tlú¡(i¡¡[tôr
[I¡illc ¿.
(l) To¡l¿urt¡, I(uurm. ilgili

hwMlrE vÊ gs¡r tädetft0nir
gcncl kurul¡ i¡içkin hrJkü¡dlãif,c
ru.vgunolarak y:prln

Tqplúù Ycrirr Sirit VÊ
I¡stfklt

Msddc 5.
(U Toplsnh !'crinc, ylinctio

kuruh¡ a¡¡fìndq ¡lüz¿¡ls¡æ b&c
buhn¡nlu ll6r$ino kayrdr pay
sliplcri vcya bvnlrnn tmlle¡t*¡,
yôûct¡ü kurulu !¡yÊlcr¡, ynr isc
dênaúçi, gðrcvlêrd¡ril6iç isr
B.l¡nhh lrfr$ilcl¿i vs roplsntr
br¡lonlr$rra scçilmok rcye
gôrovlendirileock kiSiler ¡lo
Çirkofln dlfor yôncrigilêri !c
çÈhçerh¡r gi(ùili¡ì

(2) Toptarr yerinr g¡¡iftc,
g¿rçlk thi Fây ehjpteÉ i,t, y¡84
K{trunu¡¡ l5??nci maddó¡i

tr 517
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ùyú¡mr kuul¡il e lc.ktûr¡l gcbcl
kìnl riËtcñtodÉr (IìGKS) r¡yh
cdtloD roffiilôils¡r t¡mlil
¡ilslermclcrl, gøcÊ& lifl p¿y
ohþhrhla rêrullc¡l6lfllr bftll
¡olE lül llc blrlilb llñtt¡.¡0¡hi
fddc¡melerl, dzcl litl noy
¡ahlpte¡ùln reo¡llcilubin d¡ y¿rli
ücl¿clclni ituur otnçlcrl vo bu
wtlû i¡ãrÍ bûlúÐfrr licElinda
*end¡ldi lçh görtøílmil ycrlel
ì@þt:¡lðf¡ ttrtrü. 5&¿ konwu
Ì.qnlrol içlcnrlcri. yôndin
hutrluncl voya yöuairr h¡ru1(nc6
gõnvlcndirilø bir lctr birdf¡
f¡zlô ÏðnÈtìD turulu Uyçtincê

,sùut yo¡elirìt kuruluno¡
tõñlÈndldkn ll¡i veyr Hgilcr
bôåldan yrprlr.

G) Tù- py ¡¡¡lplsld a¡rcr&
6e&¡¡dû hpl¡nh y.rlnln
lcuhnnaouo, bglontt üñ¡urde
sll E 8ðr&tûfil tcl,{ld. lr,'dÁ
llnmyñ ink¡¡ t¡q¡yeallr drhi¡
ihriyôç duyü¡¿cek hÈr tü¡lû
híesiyÊniù, dôHlrnntt!1n, arBç yç

BcFçlmin, topl¡nrr yrindr hrar
bulundu¡ulma¿qa iligkin g$wla

'trctim 
lûulunc¡ )úlne glrhìlit.

TophBlrntr ¿lq¡¡Dts
Iu¡d¡lc 6 .
(l) Toplanr¡ çirket roukøjnin

bulundrfu ycdr vcyr $irkl1 eu:
çôdo¡oci¡in 9, Msddølm uygun
ot¡¡¡t Yö¡cti¡u l(wf u\run
dñccd.r ¡ldrð¡ btr lô¡ir itc
it|!ðtút¡iih olunm ywdc w cnr
3¿r¿l¿t@do Þclird,ûtf ohn ohÈ¡À
vc olr*¡n¡$i¡ ropl¡nh
ro¡nlr¡nd¡ Yð¡olift Kmlu
lh{ker yü d¡ bltk¡il y¡rdm¡¡t
wyr Iðrctin kwlu üycl$indor
Þ{dtl t4Ëtind¡n, Kumru llE imi
rr 4tt incl qsddclsiûdc b¡ll¡ilcn
nltrÞl*rn riÊlrtdràrm b¡t
totånrkl¿ tosÞiti l¡?Éhc aqlÍ.

Tqp¡¡htr
Olpltùruler¡¡

ifl¡¡l¡l¡ ?-

8¡tkrDh[¡nrn

(l) Bu lç YöRrBËníil 6 no¡
rn¡dCdi hùlanû ùyrre toglsdtyl
¡çàn ldtidiñ yótrlt¡rri¡dê ó¡Crlik¡s
&r6¡lcd Àd¡ylr u¡rndo, g¿n¿l
Ìunduu yõrethnirrdor torumlu
oltsl 0lÂn vo pay ultbi olru
:mnlululu dr butumtrn [ri¡
br¡lcn rc Erck gðrtilùræ br$er
*kill !cçilir.

{2) SrStatr tÁHfnd¡u m !.r b¡.
h¡t¡¡¡k y¿zmsn vc guehli
Bt¡ii¡üËs yer.¡¡ li¡&¡ oy to¡l¡ns
mm$¡ 8¡cÊvloôdi¡¡lir. El.krooik
ol¿dk y¡ptlFk goel luruì
lop¡¡nhltfrtrd¡yÀa. olûh¡o¡¡k
Iwhntmn Éknik ltlËñlcrinin
lofrhrh Ðrrd¡ yerim gc&!rci
rmruyh tôplasil bn¡lrru
mfirrhÍ ürm¡n kltiler
966'¡rsdirilBetrir.

(3) T¡\!leÍ b¡*n¡¡rgt, to¡rlånt
Þ¡bBð¡rr Y€ lro 1IB¡r8i d¡ytuk
olu¡truu dif,er 6cãh imãlffi
hunnrdr yctlïidr.

(a) Toplantl barlc¡ü g:ml tr¡ul
tophrh$¡¡r,vôrclirk!tr KÀrrbô,
r$8 sörJc¡mryc tt bù lç YðûÉ¡¡s
húkû¡ìlê¡irÞ uygu heckct êdù.

b) Gsßl hnlun bpbntl}ô, rrü
dtizlcôqrds Sågðfûlq çcl¡ldQ
T0¡Hlr Ticsct sicui Outestndc
v¿ Sirlêt'ín intôrnct Êitôrindo
y¡y¡ñl¡Ð i¡årl¡ ç¡ð¡rl¡p
çüFúrud¡ÞD¡r bu çaümrn, ilen e
roptr¡û gûol6i hadç o¡ru¡l0æ,
loph4tr !¡nhindùr rn a iki h¡tu
öxc ¡pdrp ylprlødrlrur, pay
¿ûft{hû yqh p¡l ¡¡hiplcriilo,
ðntrdol {ùkriÉ psy ôcmdi ysyü
psy ¡hipÍAinl lú¡¡.day¡ol tct8'a
vcrcrok ¡d¡c¡lcri¡l blldhca pny
:ahiplrine, ropllna gllnil ilc
g0ldcm vc il¡¡rn gr*hüt vry¡
çrtrelr glzotdorirr ioddl¡
Eúhr]llo nÈttu¿ bitdirillp
bil4irihtdtüri inôclcrrck vË bu
duru¡nu (op¡¡âh fütûn¡ÈrB
ß€çl¡mk,

c) Topt¡nh yffiDè gi¡i{ yst¡(iri
olmryrnlrfrn, topl¡ntlyr gi¡ip
ûlmcd¡¡lqini v6 tâp¡bþ y(lltr€
gti¡lc ll¡tll ol¡r¡t bB lç
VôM¡Êrún 5 l¡ci n¡ddaiíl¡
iki¡ci frk¿rrtd¡ htitam alhu
¡hN g&ovl*il yðrcrlm
luulunq yðne gçtirtltp
tf,jllnrdlülni ftonüol ôlnck.

9) Gcml hudnra Kuuaun 416
¡cr nrddcd uyrucr ç¡[,rurtrôpl¡nñrlr !¡li¡do D¡v
rrhl¡rlcrinin vcyr tm¡ilüllqinitr
rlim5ûütr bu¡ bulunu¡
bulumrd¡þnr, Ðplffitnú bü
$kildc y.prlm.!¡E ítirat olup
olmrdrlrnr vc flj¡¡brn to!¡&tr
snt¡u küls korunup
korumòþr inælcurck

d) Þc$¡tklllc ¡idilmis irc
dô¡itikükl.ri do içqæ: l) or¡
röz¡êtmlnr 1)¡sy dcRoridnr 3)
yönc'tin hmltr yrlbh foltyot
n¡orUounr,Qdmr(çi ¡ðporl¡nou.
vù lrnssd l¡blolùnr, J) g{lnd¿nt¡n,
ó) gti¡dc¡¡& Ètr¡ ¡öãic+mê
dråi{ikìië.¡ v¡¡¡r ûtlnrtilc vc
llcuct Drhntr$J'rt'ra du¡n l¡j¡
y.zür ¡lc ekindo yoprluraar
õngðrülm tleúi0ikl¡ðo drir y(ltratlil
twlùra budûFm¡t dçËûtflik
Ir$r¡u!¡n 7)yonctln l$nllu
tùÂlüd¡¡ dil%ol@ñit bßr
bulüMnlr ¡i¡þ¡lnin, t) g€rd kml
o¡lelèm! f¡sinc iop:sùy¡
çsþrlnlSu ùir 0¡ÉËl¡ túf,¡mt¡)?
iliglin rrtelerno tutån¡i,hü (c
toplühyr üitliD diÀ$ ¡cnkli
bclgelrrin, ok¡il¡íz bi¡ biçímdô
lot,lÐh ycrindo bulvnup
lilllmÉúËrnr tÊrplt ËEæk vé b{
rluntmu toplontr ruü¡rþtrdå
b.lit{r¡Èt,

c) H¡2,r bulmû¡¡r lírrÉ¡ni
¡malm¡k 

'Wiy¡c 
¿nl€En rryÂ

lGnr¡le[ ¡.eßrl h¡n l! l*td¡nlùn
kiolilc ko¡¡t¡olünû itlnz vcyr
l{lrum tløllç yrpsd. vc ù}ñ6i¡
be.l6elod0ln dt!¡uluÃüü koñtre¡
qfntl"

f) Munhl'É ú)+lûr il¡ rn Êz bir
tönrlin ¡iln¡u ùyråinitr vc
detrÈtínÈ lrti fírkÊ0erdr
dcncqinh loßlrìld¡ ù¡â¡ ôlup
olmadr¿rD t@pit atûâL y! bu
dìuunu î@luar iuù,oôIr¡då
bê¡iÍnrk.

g) 6õndw çc¡çlv6irde gsd
&wl ïel¡lnul¿rrnr ylJncue&,
Ksnu0d¡ bulkdle¡ lsl¡:n6llr

tlúdçm
{inlem€h

d:¡rnt
lophsl¡

buun içio
¡uctlt ¡hul

g) lklc{¡slç{i vc olurumlur
kapalm8t w þp!ðnllyt

cdilm hur¡lm
û¡uuk, Bprr

(Dêvrid\ 49t, S¡yftdd

Toplub Br¡kuLþn Gõrcr
Vs Yt,lklliñ r '. ", ,i .'

Mrdú.8- ru li.ll i'
(l) Tqplanlr lr¡ll¡rt¡å¡, bqlo¡¡¡

yönÈlimi¡dÊ ri¡Èìda balird¡on
gðÞvlsi }lrie g€tù¡¡r

¡) Toptehô'n ilúdr
),ripilþ
yøinin

vc

;)

I

i
I

,t
I
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(Bo$æi 490 . Siyf¡da)
ii¡øi vc bwc¡i bcigclod ¡ød
lurrh olarnrk ¡l d¡ ollts¡ù. vc
bsq.lsl¡ ilgni &ür{E¡k
irfq.qla! rä¿ vøE€h

r) Cand kela vsileÊk
kot¡rlm ilittio oybÉ! yrÞuruk
vc 5!uç1ffi bildlñek,

i) loplurr it¡Ã r¡¿ri dsba
íeplùt¡¡[ b.qsd¡, dlvruda vc
$nünda mubáf.?¿ ldiltp
¿rt¡ÙI¿dillñ!, kônflffi¡ fú¡'$ yû
cßu¡ rü¿lcÉmdc 6ngðft¡lð
nisplm rygu olü¡k âlu¡p
almdrfiuu gðærmc]-

iJ Forutn 4I8 i*i mrddcuirdc
b€lidilou tcmrllollçr r¡i¡flndu
yåprtrD Dudlrint€rl gglËl kùn¡l¡
¡çúlqn¡tl.

¡) Xeulu 43ó r¡r n¡dd*i
uyrnåcå oy ùrkkrudu yohnn
olx¡lfiü a¡ilùr ù,rddcdr bdi*ilq
kotrrlorda oy kullunrolmru
d¿lÊÉcÍ, oy ùrklúô v¡! intiysd¡
ûï I'rllÁfi¿nffi K¿¡un vc c¡as
sðzloqroc ryaucr g,crlnlt¡ h¡r
ti¡t¡û ¡ßrhm¡n t¡iErr¡s&.

1) Scruycnür ondr birirc *+!ip
F¡y srùitlé¡iul¡ i¡tcmi 0zo¡iru
fìtrôls¡l t¡bloleru nÍüâkc¡cô¡ w
¡o¡$ bùÈlr korulår¡.o
¡ürüçilngiri, 8ôüÈl kurulü bq
ko¡sdt lt¡¡¡¡ åìruruâ gcrck
ol¡¡¡lgr¡¡ bir ay sm yepl¡nk
lopluhdâ g{¡rüSùlß¡k llærc
c¡tr¡qck.

n) $cúd kwlçlLtHh¡¡á rf
tü¡u¡¡hn¡ dûzc^lilrü0ibi
s{hnal. irirrzlu tunno}a
¡cçimdc krrrr vc tutustl*¡¡
lrÁzsl¡m¡l, rophnüd¡ ¡htre
kerhhl ilitli¡ ldrÉ w doyhrq
lultm¡lË oylûn hiçbir rrcddûdo
yE rê[l!c]^Écê* ttlildo loplant¡
ttlå[rþnds bélirtn*.

n) ToÞImì tut¡¡iBd. yöhÉtiru
¡ffru|u y¡ll¡( fö¡iyrt ¡sporuu.
dc!Þtçi ¡rlo¡Ieru, fuus¡l
bblo?ln, þzrr þulwlår li¡briÞL
gùtrd6n¡. tlnê¡gêlcli, wßc
ftçimldn uy k¡gù¡û10¡ yù
¡utü¡kl0¡uJ rc rq¡l¡¡t¡yiå llgi¡i
tt¡F tê¡ge¡cri toÞhdr tiitirûbdË bil
þtüuï¡¡ hs¡r buhun yônrtim
ÌùDb úyêl6iudln bi¡bê leilim
Êlmk,

Ct!dúmln Cürüti¡|il¿$n.
Õnrc YrpdecrkC.+nnêdÉó

lr¡ø¡¿r
lr¡ddr I -
(l) Toplâ¡h b¡iksr, gûêl

kùrulÂ {oÞlårh gliDdêrdni okor
vola gkulu. Dl{te l¡(¡findån
türdètû @ddelr¡Dttr gô$lqlE{
r,rts¡¡ ll¡rki! bir dêÃisiktik
öuffl5i olup oltrrdtÉ] ¡o¡uìú, .ðs
bil örç.i rys bu duM güd
kunlq o¡oy¡m gÙ¡ulur,
Todeùd! hura bnhm oyl¿ru
çofululuu lãñnyl¡ gr¡ndcs
n¡ddclar¡Élú gônltiuûc sltrl
dcúirtiriì6bilìr.

Gi¡rd¿ü VÉ Cü¡ttèrü
Mrdrhlûrini¡ Citräti¡l¡rrs¡

¡l$dc l0 -
{¡) Ol¡8ú gq¡¡c¡ kurut

¡llodoniade agr[rdrki hurutlor
Trhlu olnk g¿Ëlrli göúldogl
tûldi¡dê ltÊ ba$k¡ l¡usu¡hr d¡
loplsE ßü¡d€minr ytr rl¡s{Êür.
r) i{çrtrç v€ toÞleù

bsthul¡ÈÞ¡n ohrgbrrulru¡.
b) YöÞ.rim Kanlu )aurt( leltyd

nPorqur de{örlE ¿ibi
{irkGÈlrde dctÈ1çi !{porhm yc
ûru¡!l tôblolrnI tëdht¡te€úi,

C) Ytitretin Kì¡¡r¡lo fiyeleri tlt
vtf s dodçiicrin ibül¡r¡.

ç) $ùrÊsl dole yðnrtim kwlu
tyrldi ilo rlactlxc rrbi lirkrflødc
drqç':ciÃiÃ ¡Èç¡re¡,

d) Yltncdm Kurrlu ilyclerialn
Írnllcd ilc lua¡¡ ù¡f¡<¡, ilr¡Eiyc
w Þrir¡ Sibi brlhruu
bolirlttr¡rci¡.

o) Kônn kullu:tn ¡cktirrin,
drSrtrnrnu vc teunç ¡rrylur
eü¡ùun bolirlfim6i"

S Vur !ru slrrlctnu
drgitltlitlEird¡ gürr¡{üiß6i-

(2) Ol¡¡¡aürtt¡ tq¡sl kûu¡
toplâ¡bsrtü grt¡dcnìßi, bptåårr
yaprlffirn¡ gæ*riH hor ilrlil
sbcp oluì¡,u.

G)Ài¡þd¡ bclÞrile ¡rriið¡ls¡
d¡¡ud¿ o¡h¡u gli¡ìdqn¡¡dc y<r
almapn kwlu

gðribülcmü¿ vc k¡n¡o
batìurmu;

ô) Orhkiüu uñûÞM b¡zf
bulum*r lrallrrlc, ¡lndmc
o'tirli¡i ílë ko¡u llàvs adi¡e¡¡ir
tl Xúunun 438 ¡ft| neidsi

uy8unc6, hcrhugi bir l¡y
sbibicia ð¡ci døcrin nlobi,

gfudcmdc yer rhp tlsrdtå¡nt
båkrlmlßEû tcr.û! Lmlcr lm6
ba$uu,

o)Yû¡èl¡m Kuðlu {tyèt¡rl¡tû
gtirwtlco alumlrn uc ycniìctlrin
Écalmi b¡6r¡tb¡¡, yrlrouu filosrl
t¡blol¡m mil¡¡kerori lnrddcsiylc
ilgtli eyrhr w gilðdqnd€ konuy¡
ili¡kin rn¡drlc ìruhr¡up
bulum*hlrno b¡lr¡lm¡k¡rzl¡
itlt¡[ ltrliedc do¿lude
gõ¡üÉI.ßt þ¡¡{ vÊr¡lk,

g) Gihdrmdc m¡dds bu¡tm6à
bilt yols{rluk, yder}iz.lilq bîùhùl
yükùrtrllnilÃ ¡hldl, b¡rço[ $Þ¡t rÞ
üycltk :cbsblylc 8,ôrovio ¡fråttrdr
gûç10k, gaçio¡idi¡<. tttå¡ðu
ldttiyc kullmlmsr Bibi baur
$bapls¡! rùlr!,¡ bqlindc, ylliltim
kuru¡u ùyêlcsinfn ßðtr¿cn
rh¡lnas¡ v¿ lerhc yç¡ilrrinln
sçldæi h!¡udã B6ct h!!td¡
bur bulu¡a¡l¡ro úy çc*luüuyls
gündcmt alurr

lrunrld¡ müalcrc

mrrldcri, luzrt balu.qlgtB oy
birlill iìo kanr vorllmcdlhçc
yÊnidcs ¡õrllSülüp k¡t¡o
brPrmmc,

(5) Yrp¡l¿¡ dil€¡im ¡srucuda
Yqya hc¡h¡qg¡ b¡r Éôb¿pje
Erkrulrkçr, ¡ùkct gcncl lunrlmd,r
górü¡liìnosi istins kotul¡r
¡ilndcmc korulur.

(ó) Iti¡¡dh, g¿nel larulu
toÞlûntryñ ç¡g[¡ð tarsõnde
bôllr,Bdr.

foþbnhdr Sür.{¡n¡
M¡ddc ll -
(l) (rðrtrill3trkæ ole ¡ündffi

mddðJi r]ædqde ¡ðz rlm¡k
irtry{ PIy ohiplcri veyt dilcr
iþiilor durum ruplrþÍ
bartelrüu bild;drlc. Ba¡kulrk
rö! ôlac¡.k klflì.ri gcñol turuli
rçrklu n \wru rmsm gòrç bu
kidlmç ¡öz bol:l¡ vc¡ìr- Kcad,i¡inè
3öu sr6s¡ ßêlo Hti, toptenr¡
yçd¡do bdunilûyot iso rö¿
halcLur kaybrdc. Konognnlar,
bËuf¡ iç¡D aynho ycrdcn, gcnr!
kurul¡ hit¿b¡n yr¡rlrr. Kigilu
ke¡di rtde¡nd¡ konutau smllns
doÉl$t¡ôbilidqr. Kqnurm¡
gúrqsiDi¡l rûrdqduûmur hdindc,
stnrr gelip koru¡rour yapu bir
tdçi, tmulnr sürÊsi dolduiu
zlou, rncrk kcndind@ rqor¡
Jroua¡ral< llk klgi lionlçmr
h¡klp¡ vcrdili rskdirdr
konqmærrr, o liçinin kuu¡ro
3[(É3j ìçindr trmutnlm¡k
kó{uluyl¡ ¡ilrdù€hli( Diter b.:r
biçimd¡ kootsû¡ ¡irt¡i
Htrhm%

rir niLGis^Y
ZNItiTT.EIìi

aslak
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(2) Topl¡th bå{kMmå,
8õr¡i¡¡rs ko¡ule h¡lhnd&
eçrlhrudr bulurak irtcycî
yö[Ëtin k¡[ulu ûyclôrl llu
dmotçir 6!$y¡ b¿ktlü¡ksre¡¡ sõz
vc¡¡llbiltul

(1) Korulñâlúul silrÊõi,
bçfk¡nu vcyr øy lalriplËrinh
ô¡cri¡l iaeriuc, gt¡ndcstö
yoÈuDlü¡il, 8ðri¡9Ílm{jl gcrê¡dl
kooühnu çokhüJ, ö¡émi vB sðz
¡lme* istty.¡lsfo Fyrana görc
gcnÊl k'.¡n¡¡cð küúlagtú¡¡û, Bu
gibi dunrÃl(d!, gutl kmrl ðscÊ
lonurm stl¡tsinin ¡qulurm¡r¡u
Screkilì BfiôhtEyqBlni ve sor¡
d¿ sûrfrh trê ôl¡sg, tor,ius¡dÀ
rYrt ayn oylsnayh kcft vuir,

(c) (ìocl &qulù ¿lÊl{uonik
crt¡r.ds krrld pay nhipl*inin
vcyr rølr{loilorinln gllrüç ve
õnc¡ilorinl i.l¡tnrolsirrr illçkin
olmk lQnuø 152?. ûrôddrritrdÊ
w ¡k dlizulc¡¡dc¡dc ùdirlemtt
I¡r'Jl vc cssls r¡y8ulsi

Oylrmr Vc Oy Kullrnnr
U¡ull¡

itlrdds t2 "
( l) OyleruyrgrgEurrrlu Örcg

Topìurr Brçtar, Oylu¡æ*
Koûuyu 6!ncl Xurulr Açrktf, 8ír
Ko¡¡r Tûtl¡Ínto Oylonusr
Yrprlæok iro. Bu Y¡zl¡ Olrulr
S¡plðq¡p okuduktú Ser,
Oylmryo tcçilir. Qyluryl
GrçilçccËl AçüÌen{d(fåf Sou¡,
Arlc.k Ulul H¡*tud¡ Sö¿
t¡ten*ili¡. Bu smds, T¡tËp
Ësücsinc Rrlfnq KçodisJn6 $öa
Vcrùmcol¡ Pry S¡hibi Vqs,grt¡¡¡tlmsr VG Bçkucr
DoÀn¡¡aùu¡r KoflúuylÂ l(oNiu
¡¡lld(nt Kullurr. Oy¡¡try¡
Ocçitdikci Sôor¡ $üz Vc¡ilme.

(2) Ioplrfird¡ gö¡{ttillê¡
koluhß ilhk¡o gy,ld, êi lsldsuL
ru*iyìe lathnrlu, llu o¡ler
lotilr$h b¡f&ân¡lgrDcr f¡t¡lû.
tlÞ¡çktiËi¡dc, b¡dçul¡k, !.v
sâImrrd¡ yûdrmu olmk ilzqo
yctêr sy¡d¡ kiçiyi
Bð.cvlcùdífrlil¡r. El
k¡¡d¡m¡Jål]¡t "rü" ô'r ml¡ï
sr¡dr vc bn o¡ìrr dof rladimoée
il¡ili kmnn ¡lÊyhi¡¡do v!.¡lhit
þbul Þdi¡L,

{X) {iocl kunr¡å cì.úkùo!¡lç
ôíledr krtthn pry shiploriair
vtla ¡€¡osilèilÈ¡i¡¡n oy
l,ìIl¡¡m¡lür!¡ il¡$tû obök
Kq:uùr ¡527 rci @ddcal ye llr
di¡zslcmclsdÊ b{lidc!þl¡ urul vt
æer{u uyguìrtu.

1'opfrob Tlt¡trråtnro
Dùzenlhnts¡

Þ¡ad¡lË I3 .
(l) ToÞleu b4hucr, pry

Hlriplorinl veye rËm!¡tsllêi¡n¡,
burlxn *rhi¡r óldut¡ân talte¡,
gruplar¡ syrlail v¿ itib¡ri
delcrl*ini gõrt€rm hs¿rr
bdhsu¡lü l¡rtcsi inzalaur. gend
la{Uda ôorulm sruhru¡ yc nilé¡l
ccvsPlsu ðÌct olilnh, ¡lurn
kr¡dårlo vc hqr bir ¡rÀr¡r tçin
kullt¿rl¡¡ <rluxrju v. ghsÉu¿
oylùo g¡y¡luqn nrhaakta rçrk
b& ¡drilde göstrilnosi ile
ulriÈ¡¡ Kuu' vc ilc¡li
ruPùrlt¡ bflh,le ltrslu UyßU¡r
olûrk {rð¿6ùetrc$ Rllür,

(2) C6Ê¡ kurût ¡ul¡¡¡tl rotlul¡
yuhdc vc roplstr r{ldnds lrzll¡
ol¡nk dúrcölêilnclid¡r, B1t yæl
dûl(ruoyl., y¡¿r ysmcy¡ yÊ lru
y{Ery! k¡ydfl¡tsyê ûlvs¡al¡ h6
tiblil bilgisayÂrh vcya okurakh
gt*ildc ¡rü¡dskÊpli iûler¡

D. 463 052 3051 Tic
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h[&alqD* æ(y¡c cl y¡äeyl¡
dû?ül6cbilir. lìltrû¡¿ra
bil¡luyardr yü"rrâbitnlÉ*i iç¡tr
loplelr y¿rindô ç¡hrlsln
d¡¡n¡¡m io!å¡ $ðtay¡cgk bt¡
¡ucurn olom ¡ntr

(3) Trl¡ûrk cn ¡¿ lk! sÍ$[r
b¡ll¡dÈ di¡¿çoleù vr tutr¡¡to hcf
syfÊs¡, toplenh br¡tuÌfr ilr
htrlûl¡¡ olür¡ tBliôdç Erlrulrk
t:milçlôi bnf, DdsÃ imltor.

(4) Îût¡¡r¡(rri tlrt¿dr rlæt
u!rü\ toph!ù tüili s yê¡Í,

!L*!dr prylrffi øpl¡m fiIl¡ul
dr$ori ve pny rdcdi, toplutrdr
6ålc¡ôn vr lomillglt oltnak t¡r$q
bmil ôd¡kn io0lsñ Þ¡y ¡dcdl,
Ðak¡nlk tonrdlclghl¡ rdr ve
syrdr ilc gôsvladlnm yazrua
L¡ih E rtyFr, ¡oplut¡ ilslì
yrprhyo;* dav¿(h úc !!ßtto
pprldrlr. lltrur yaprlryds b{nffi
bclinilmui æ¡r¡h¡dur.

(Ð Iopl¡¡t¡d¡ ¡l¡¡r¿ l¡r¡ls¡
lì{8lqi¡ çy niktrlm, htçblr
c¡.ddíttê yt rcrme¡ræet çr,liklo
r¡k¡nla !É y¡zty!¡ oa¡a¡kla
tsltrtilû.

(6) loÞlqtrdÂ elM l-ffârln
olumsu oy vør¡ vc bu
nrfûlÈfetiûi t¡¡r¡ilrBr gcçin¡ek
iltey.ölcrit åd¡, rôyrd¡ vo
nlrlolcfol gË¡ckfll.fi (¡t¿M¡a
Yr¿ütr

(?) Mu!{lcf¿t gêrcl{4ll'lh
y{dr glûrk va¡iÌmi ¡diûde, bt¡

}1z¡ ùrt$¡¡¡ Êklmir. Trr|nù¡"
mtrh¡lcfcti¡i bclide ût¡$n vorr
umllci¡i¿lo ¡dr. rp.dr yc:!r vr

bÞ¡lni!¡. fuuo{a çklçmn
muh{Þfer y¡zrir topluft
h¡kanhlr ve Bdnnhk tc¡¡silcírt
unñnd$ iml¡rE,

To¡rhotr Soaundr Yrplærl
lç¡o¡dot

M¡dd¿ l,t-
tt) 1ûpl&r b¡Sk¡il, rspleutr

equd¿ trtutüum bir ofuhsur
ve gcrcl hsullr ilgül di¡* tfrå
6vrrk loFlûud¡ b¡tr bntuÁrl
¡Su*iu hrdu õycløhrlo biriar
rèrli6 ¿dêÌ. Tr¡lfls ¡¡¿¡¡¡d¡
dlt¡côlsErÊk å)r bir r,rqsklr bù
duw l€rp¡t sltir.

(2) Yô¡crlq Kurulu, rôplÅrtr
hrlhl¡dq itihr¡ ð gÈg ot bcl
güo íçrrbirdê, tulôìaÈrn ûor@
ffiylewg blrsrslln¡ rl*sr sioitl
q(dürti¡Ëüne vcrhol vo bu
¡trts¡ÂlÍs y6 slm teil v! ibu
låbi hûsuslü¡ té;rtl vé llao
t4{im?kle yûlümlMüa

(3) Tu.urk, i¡twDt 5ù.rl
¡;rukh yüt0trtal olåtr fírkctls@
¿rarl hrul tår¡h¡ndc4 it¡bsä a
gÞ9 bct gü¡ içqi¡i¡dr i¡ro¡ct
s¡ltsioÊ dç kqulu.

(4) ToC¡Drr b¡lk¡nr ¡yn€, h¡rr
bühltra¡¡ü li¡têsi¡iü. ßüadñin yc
g@l h$¡ lopleb ùrlæoþur bir
nirhrrn kroimç èlm¡ l8liÐds
Brlôn¡ù ìø$ilcbiÃÊ trslin cdeñ

loÞhnrryr [¡úktlo¡tk
Oñ¡ñd¡ ¡(tùlmô

MnHt 15.
(l) C?a€l F$'tod|¡u¡e¡

Krounur lf2,f å¡¿l 'i¡{¿al¡
uyarúü llBkbonik orlonrdr
þt¡ln¡ iøMry tDmd¡å1 dur¡¡o¡dr

Üçllnc¡ llðlÍn
çl'¡d¡ni¡rûd8r
E¡¡¡uhß ÎÉrû¡rlc¡s¡¡iD

K¡l¡l¡or l'c G¡uol Ksrul
Toplurer Ùtl(t! lrkclr

MÍlúÊ ló -
(l) Bstffiht rm¡ilohhiq

tfrl¡ü zru¡! gbq tt|llrüt¡lú
lçin wilcinio lrtc¡mc¡iæ v¡ bu
tm¡llcí¡ln !&r v6 ycrkilc¡l¡ú
llilfti¡ Â¡oqin Sirllodsin Gqcl
Kurul Toplutrlannrn Urul h
Eu¡lu¡ iþ Bu Tofrlerr¡trdâ
Buluûrc¡k OrJ¡ûok yc Ticæt
Bakrnlrfir Tcnsílcil*i Fsklmd¡
YödÊlncli¡ h{ikùm¡er¡ s¡thdrr,
(z)Ce4dl hüüh trt'¡st$hôÉUtr vc
h*:¡r bulùtr.'dr lülcr¡ä|f,
l¡¡sltmorcd¡. gøcl kBll¡dÀ
kullu¡l¡e¡k mdl bdtotrri llo
aôllô¡ù tul¡tr¡È¡nru
dltzstlemsl¡dc b¡rincl ¡rkf&t¡

uyuhu¡r æt¡ludu.
l9 YöEÇ(ß.rt. Öngörõbcu¡r

D¡¡umlu
M¡ddc 1? -
(l) To¡,hilrlûdå, bü lr

Yôûctgcdc ðngttrtllnùmit b¡r
dm¡¡l¡ ka$rlü,luD$ b¡lildc
gêÃcl ks¡lçr vs¡il¿cclc lr¡r
doåJr¡t!6{hd¡ hækÈt rditje

tç Yòûôfgâlrl¡ lt¡but¡ VB
Dtüittkll\lcr

Mù¡de ft -
(l) Bu lC Yõûssr, HidÌ

Bilglsyar Hizmedri Aro¡im
$irlai Gød &ùntüs o$y¡ ilc
YöEodn Kmlu rüôtt¡du
ytl¡ltrlitc ko¡uls, tÊrci¡ vE ilár
çdt[r. lç Yilscgcdc y¡Prhcak
dc[içil{lldv dc rynr usulc bbidir.
H¡a¡lm¡¡ ð¡cillat, Y.d¡$dh
Rurulu'¡u ilk tôp¡mb¡rhdå
gtinderæ dør.

lç Yöüorgc¡b Türü¡ll¡Éù
Sf¡ddc t9 -
(1) Eu lç YörsgË, Hitlt

B¡lgi!ryu HlæltlEi À¡Õ¡ln
$¡rlcti'nir 26.122014 t¡¡ilf i 904.1
kufll ÞplüEÉdð läb$t nd¡lut!
olup, Bû d0?.bÌñ.yc ilifktt
dc¡.{¡ik¡ik vê gt¡¡¡cÊllc4Ëlc.
fürldy! Tiü.¿ Sic¡¡i O@r€hde
ilor tri}indo ltilciblllr gira.

ToptutBo¡ku
Fotran Ì,lur fiülrqu ilovn)
D¡kuhk T¡n¿ilcl¡i
Nueilld Kirùrh{Lû¿¡)

$h\1n$3\

bt¡rb¡l ltc¡re!
Àlùdür$túrdð

S¡cll¡

$lcil N6¡¡rsr 949902

Tlc¡rn üun¡u
UAS ISÎITNBUL

o'roMollv LltrdTED
$Rr(f,Tl

fiçffl Þlcrk4rli l¡t¡¡rtr¡¡l
88ùçr¡i?vler Z¡fdr MrÌ,Y,&yc¡t
Csdltufiulu $ol.S¡¡ry lfr ¡,No¡2
K:J O,49- 50

ncd{ McrkÊz( tlc Elçil nwsr
vc umnr yulmda y*arh bululra

lir¡nbül 33.NôiË¡tíüi¡dq
hrih ?019 srr¡ ilc
ku,ul karË¡mm tqrll

vc!ll$lÊv!
J0.l¿rû14 rå¡{h¡nilÊ

ilå¡ olülur.
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Hirir nilcisavAR HizMETLERi ANoNIM Slrt.rri
ANASOzLE$MB SERMAvE, TÜR DEÕi$iKLiðT vp BiRLE$MEYE iLi$KiN

MADDE r¡uir¡,eni

TICARET SICIL GAZETESI TADIL OLAN
ANA SÖZLESME
MADDELERiTARiH SAYI

15.06,1994 3552 KURULu$ c¡.zErESi
l3,05.1 997 4288 6
29,I 1.2001 5435 6
19.t2,2013 8468 2
06.01.201s 8730 6,7,9,15,7617
30.06.202r 10360 6
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u irir eit,cisÁ,y.AR nizurrlsni,t¡roxinn çinxuri
KUR ULU grtr.¡ irinnRnx çin xer sERMAyEsin ix cnûçirrl i

TTSG ]

itan I

Sav¡sr I

îîi? |
I

4288
543-i

8730
I 0360

rt:sc ilan
Tarihi

I 5.06. i 994

29. il.2001
06.0 1.20 I 5

30.06.202 t

Tescil Tarihi
06.06"t994
08.05. t 997
26. t L200t
3 r.12.2014
30.06.202 I

Bedelsiz Serm Art¡r¡mr klarr

Yeniden
DeSerle

me
Deger

$ernraye
Däzeltrnesi
Enllasyon
Ol¡¡n¡lu
f'arkl

Geçmiç Yrl
Karlarl

Ola$an

Tärk Ticaret
Kanunu'nun
I55 vc 156.

Md.leri
Çerçevesinde

A Yedekler B ile

r00.000.00

t00.000,00

99.80t.000.00
99.800.000.00

Toplam
Bedelsiz
Artrrrm
il{ikta rr

100.0{¡0.00
9S.800.000.00

99.90û.000,00

Bedelli
Artrr¡m
Miktan

1.950.00
ç8_000.00

99.950.00

Art¡r¡mdan
Sonraki Sermaye

r 00.000,00
300.000,00

r 00.000.000.00
TOPLAiVT

Artrr¡mdan
Önceki

Sermave

2.000.00
ItCI.00û.00
?00.000.00
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HITIT STLG|5AVAR H¡zMErLERr Àg. - ixi ranrx ann5¡ xegrn mrzr¡¡ (o1.or2r - 30.06,2r)
H.spxods lks¡pAdr

1çO KAs,A HES¡rrSt

lo1 AUNAT{ çlKrFß
t01 ÐÂN(A[ÂR

103 vËRit.EN çËXrÊR V[ ÕÞEMÊ ËMiRt ERi {_l
r20 AUCILAR

126 vERltEN D[pozlro v€rEMiNAruR
l?B $üpHFr.ilcÂftlArAa¡K¡ß
r29 güpHtli rlcÂR¡ AtÂ(arun xntçlLrËt ¡¡
r3I ONIAKLARDANÂI/\CÀI(¿AR
'135 DIéERçE$iTLlÂrAcÄ(rÀR
153 TiCABiMAIIAR
ts9 vÉRir.tN sipARiS AVANstÂRt
tgo cgtËcËK AytAR^ Ait G|DEFI.ER
igt GEtiRT HÂKkul(rÂRl
190 DEVREDEN KAÌMA DEöIR VERGisi
19r iNDiRirÊc[K XATMA DËöÉR VERGISi
193 ptg¡¡t oDrNE!.¡ vERcILER v[ FoNt-AR
l9g iS AVÀñsr.aRl

198 DìöËRçf$ITII DÕNEN VARTII(LAR
226 vFflltEN Drpoz¡TovE IEM|N^TIAR
2s3 1 [sit MAX|NE vË ciHAztAR
2,;5 DIMIRBÂJIAF

257 ß¡RiKMig ÀMoRr¡sMANt-AR (.)
260 HAK(AR

262 xuRUt ut vEöñGü¡"ENME GiÞËRt"ERi
)6.] ANAST'RMA VE 6ÈTi5T¡RME G¡DÊßrEñì
264 ÖZËL MArlYm.ER
267 DlöFÂt\iaDÞ¡olMÂyANDuRANv nLtKtAR
268 8lR¡KMi5 AMoRrisMANl/ctì (-)
280 GETECTK YII.LÄRA A¡T G|oGRLER
too B^NKi\ KRÊDiLIR|

3o1 FíNAN5AI K|RÀLAMA |SIEMIERINÞEN 8oRçIAR
30: ÊRTçIENMi$ ri$ANs^t K'RArAMA BoÀçt NMA MAT¡yEnÊRi
320 SATIÇIAR
33s pERSONIIEBORÇ|AR(K|SAV D€Uy.K.)
336 DlèrR çE lTLi BoRçLAR fKsA vAD[rl y.K.]

360 O0tNEc€K VERGI VË FONI"ÂR
361 öD[N[CE( sosyAr GûvENr¡K KEsiNfi¡.fRi
37o DöNEM xARr vEßci v€ DlöÉñ yAsAL yüküM.KARStil(LAR¡

37r DöN.xÁRtNtN PF_5.ÕDENEN vËÈGi vÊ D¡ôER yüküM, (-l
380 GEtgcËKAYLAftAAIIGILìÂIEñ
38I qiûËfi IAHAXKU(LARI
391 |tESÂPtiN^N KOv

392 D|éER ¡(Dv
480 GII.ËCFK YITTARA 

^iI 
GËLiftLER

5OO SERMAYE

'02 
SEÂMAYTOLUMLUFAN(IARI

s¿0 Y^SALYEÞEl(tËR

s4z or (iÁNüsrù yEDEßtÊR

5]O GFçMltYlt_r.ARKARt¡Rt
580 GFçMI$ Y|U.AR ¡aARARr4Rt
600 YURÌlçi tATtSL R

6C1. YuÊrÞl$tsATt$1.ÀR
602 DlËffi GÉt int ÊR

610 s Ï$r^N IADELER{"}
612 DIðER iNDiRlMr[R {-]
c2r sAÏtAN ttcÄnl MAIlAR MAr lyell f-)
r,42 rÂlz GELIRI.ERi

6M ÍAR$tilKGErintiß¡
646 

'(AM8¡Y0 
KÀRt^f(

6s4 xAÊ$tuK(ilorRrFRl(-)
ris6 KAMBlyo ¡¡RAsrARt {,1
671 ONCI(I DONËM GgI-iRVE KARTARI

67s biöER o[^ËÂNDtgt cFrlR vE xÂfitÄß
689 oiöer orlrånuorçr ciDER vE ¿ÂRARtaR (_l'/40 rìi¿MEr ùR¡riM MALlyEti
750 AflA$IIRMA VE GEÚ'TI8ME GIDÊRIER¡
75I. ARAg¡IRMA VE GELEI¡RME GIDERI.€R¡ Y/TN5ITMÁ HE$A8I
760 PÁ:|ARLAMA s^f t$ vE DAë|ÍM 6iDËRtrRi
7r!l PAZARLAMA sAnS vE DAö|tlM G¡oERt[Rl yANstfMA HÉsA
770 GENTL YONFJIIV'I 6iDrRIER¡-I1I 

GÊNe I, YöNT riM ciD[ItTERi YAN5ITMA HÊsAßI
780 I¡NANSMANG¡DERtÊfiI

781 FINANSMAN GIDERLFR| YANSI,¡MÁ IrFsÁ8I
9¡O IEM|NAIMEKTUPIARI
91¡ TËMlNAurfrruFrâRil(AR$¡l.tKHFs^Bt(.1
9so x¡r'¡u¡ie N xnàul soitt¡tiE¡l.e lo¡nLrn
ssr KANUNEU KABUI" Eoiluwtñ ciornttn xlnSl rx rrs.

BõÌç
441.081.62

930.096.E8

856.E59.fl 6.4t
156.!]O2,46

73.734.490,8rt

107,a20,@

L022.657,44
¡18.880,75

10,300,00
r.327.586,15

465.229,63
I44.1,52,97

6,182.129,40

71.011,39

74.776.472,09

2.674.ît79,SO

1.065.521,55

s19.241,2a

21.228,81

549.s6125
1.0¡14,30

6-70t.309,55

6.786,1?
5.231.233,1O

5.364¿4
294.473.744,5s

1.240.0¡9,39

2.813.010,56

510,73
4.:a38.804,12

66/.850,09
311.632,62

15.787,08

26.440.599,63
21.961.17404

744.704,82

5.8?4.0r8,32

9.19O.8OO,24

591.197,34

t.542.365,93

1.506,883,71
3.717,477,62

!^465.15?,.tt

1.006,78
.159.994,96

Al¿Bt
270.838,8t

563.088,00

78ô.060.5r2.84

199.153,65

51.753.454,61

?0,550,89

157.815,5?
3.422.219,23

10.300,0¡
1.225.605,40

465.229,63

144.152,97
3.491.550,11

71.011.4r

11.255.913.17
2-394.390,33

¿35.758,54
387,716,43

8,7¡8,81

7.023,r5

6.786/1.¿

5.¿84.005,16

30.644.0O

?09.90s.915.50

3.s74,123,65
45.871.250,08

3l¡.63¡,58
15,781,t)7

ll-430.60t.ô9
21.AA,-.713,42

783.402,70

6.323.556,64

10.302.539,5s

592.197,34

r.s4?.365,93

2.133.012,0â
12.774-664,46

1.468.18¿,43

1.00E78
359.99486

100.@o.000,m

117.442,09

120.347,28

?.535,55
119.931.334,68

14.93O.640,89

15.499.896,66

6.415,10

161.597,SS

4¡1.J6ì.,â6

48.88I},54

24.472.s91,26

5.655.519,?e

29.609,87

r.s9¿.672,98

5,t91.478,90

17.249.7t8,a7
25,A77.297,5A

688.412,93
r.65S.4n 55

887.0¡3,36
4.05e.r33,43

4.565.881,O7

490.509,73

49.987,965,ö6

s.800.00

282.7A9,97

1.610,2?t,0¡2,o3

Brl.lyc Btrt
170.242,A1

3ti7.m8,88

70.799.163,79

72.0'12.A22,91

87.269,¡0

8.864.841,9?

10r.995,07

1.690.579,29

2.920.558,92

¡80.289,57

8¿9.763.O1

1J1.779,00

t2.s0o.00

54¡.538,10

1.044,30

6.694.523,43

5.200.989,r0

5.36424
2-54.473-7¡I4,AS

1.240.029,39

2.8rl.oto,36

76¿.680,47

0.04

0,01
.425.&'6,70

78.460,63

9.687,56

67.614,32

¿08.204,15

Eåt¡y€ Al¡(àk

0,16
42.2.57,19

90.986,66

3-373.398,¡t{¡

14,3?

248,15

s.¡77.?19,04

Baklye

170.242,81

367.008,88

70,799.163,63

42.t5t,19
:1.981.016,t5

87.269,20
8.86,4.841,91

3.373.39ts,48

0,01

101.ç8C,75

0,01

0,02
2.690.579,29

0,02

7.9?0.558,92

280.r89,S7

8r9.763,01
131.530,85

12.50Cr,00

s42.538,10

L044,30

6.694.523,43

5.277-219,04

5,2ûo.589,10

5.368.24
294.47 j.744,55

1.240.029,39

¿.813.010,36
¿09.905.¿04,77

794-6A0,47

45.?03.399,99

0,04

0,01

4.990.049,46

78.4æ,62

38.697.88

499.538,32

1.r 11.73S,31

209.905.4An,7'l

45.?03.399,s9

5.415_936,1ö

0.0I
4{r.385,44

567,152,&
1.1tt.739,31

676.L28.r2

9.057.196,84

lû0.000.000,00

7t7.442t09
120.34t,28

?.535,53
19.531.334,68

14.923.C09,44

.10.622.134,76

6.415,10

99,800.000,00

208.204,15

7.631.45

4.AtI.ta,t,go

I62.87't,52
161.597,8s
465.229,63

71.011,41

r.103.060,?4

507.236,r8
17.2¡6.110,5?

t'.79T,44

16_2S¿.819,80

62.945.470,38

5.014-545,17

6.868.454,78

6.094.898,?9

49.987.e65,06

n90.9ù9.73

?88.589,97

1.6t0,227.02¿O3

(i¿6_128,32

9.057-196,84

1Õ0.000.0Õ0.00

1,17.447,t)

120.117,28

:.535,53

19.53¡.334.68

208,204,15

14.923,009,44

30.622.134.76
6¿15,1o

162.877,5¡L62.4fi,r2

465.229,63

507.236,18

11.560.591,23

6.751,44

10.991.339,90

45.€95.691,51

4,3¿6Jn2,24

s.98¡.441,42

6.094.898.79

49.¿97.¿55,33

2A2.7A9,97

406.351,0s

48.88C,64

23.369.501,02

?9.609,87

1.59?.672,98

15.8Ì1_297,s8

1.658-477,55

4.059.233,43

u,uru.*r,ot

49.497.455,33

z8¿.189,97
55t,az5.830,88

465.2¿9,63

406.3S1,05

48.880,64

¿3..-1G9.501.O?

507.?36,18

11.560.s9¡,23

29.609,87

1.59:.672,98

6.751,44

10.99 1.339,90

4.9.f,95.691,51

25.A1L,?.97,5A

4,X26.112,2./t

1.658.477,55

5,98I.11.11.42

4.O59.t33.43
6.094.898,79

4.566.881,07

49.497.4s5,33

4$.497.455,33

782.7A9,97

282.789,97

0,m
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TSTANBUI, YEMINT¡,i NANri NAÜçAViNI,BN ODASI(CHAMBER OF SWORU.IN CERTIFIED PUNUCI,C1OUNTANTS OF ISTANBUL)

N¿,ITIYET BELGESI
TABLO I

BELGE NO: 2021-3022s

ADI SOYADI Bayramali I$RAKAN r.c. xitvu,ix lrio 3 45a3 7796 618

on¿sfcir,no : l63t

RuHsATsiciLNo :34lo3lo9

: YEMINLI MALI Mü$AVIRüNvnn¡

uünün ruo t3076

n.ynni - r¡,nlsl : RIZE tge:

Kavacù Mah. Zafertepe Sok. TemelAtag plaza No:16 D:5 K:2 Kavac¡k

Beykoz / ïSTANBUL

BABAAÞI

lç annnsl

is rrr,urox (0216) 465 3680

Fazl¡

TSTANBULYMM oDAsIODAADT FoRMU luznuy¡,lrl
ynrflü¡riNADISOyADt, VehbiKARr{BIytK

1
FAALÍ yor BELcEsiNi¡.r cnÇnnl,lt,ix sünrsi 3Ày

{:ì'
!
li ¡.1

/:i ,,t r: ,, \r t,

" ,lr

'li;
lr r

' ,\ .s'

;t*T:to" 
kimlik bilgileri yazrlt Bayramali KARAKAN odamu t63r sicil numarasrnda kayrrtr tiyemiz otduþnu beyan

tmzalMühiir

'r'i
/, n'l't.I;.li
Malr. Katar C
No 6di 34469

212 2l(\ 15 00 Fax: +

Thrih: 28.06,2021

V.D. 463 052 3051 Tíc

ile ço

146 34430 Beyogtu - SÏANBUL TeI: (0212r. 251 60 90 (Pbx) Fax: (02I2) z5l 60 S0
Caddesi No:

www.istanbulymmo.org.tr _ istanbulymmo@istanbulymmo .org.tr
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T.C.

sosyAL GÜ\ENLIK KURUMU BA$lGt{LtÖt

Sosyal Sigortalar Genel Müdt¡rli¡gt¡

stI{
TÜRKIYE GENELINDEKI SORGULAII,IA SONUCU aBorcu YoKtur

Belgesi

No

llwany'Ær TiT BlLc isnvnR HIZMETLEBi_A'ç.

igyeiAdruti
RESITPA$A MAH KATAR CAD, N0:4i1 ARTTEKNOKENT 2 lç Xnrt

16.11,2021

16.11 .2021tarihi itibariyle Tärkiye genel¡ yaprlan sorgulamada Kurumumuza muaocel hale

gelmig borcunuz bulunmamaktad¡r.

Bu belge, 4734 sayrh Kanunun 10 uncu maddesine istinaden ihalelere katilmada, 5510 sayth

Kanunun 90 tnq maddesinde saylan kurum ve kuruluglara ihale suretiyle yapllan iglerle iþili istihkak

ödemelerinde/kesintilerinde kullan llamaz.

nilci
METLE $

15 00 Fax; 12
v D. 463 052 3051

1- Bu belge 5510 æ¡ù Kanunun 4ilncú madd€sinin bir¡nci Íkmsrnn (c) bôndnô labi oldak çahçttnlån sigortaltbds kaynâklanil borç bilgÌþrini içernrsnEktedr.

3.Sâyfa ¡ç€ñÕindeki bilg¡lerþ ¡lgili uyutmazltkhal¡nde Kurum kaytllanesâsilr. Sayla: 1

:

(tlo
OJ(¡)
o,ao(f
o(,
O)

NoN
()
(ô
c>
O)

s
ôÀo
l\)O
N

Boç Sorgulamaya Esas

Tadh

"66J21 K-371.89À.t83N700-123P94Q-13R 1'l7Sl 7T-91 U-75V103W-6X.3 1y-472-45A-688-108C 1 1 iD 126870F-1 13G64H7t22J.105K.1 00153M.S4N.1 I 068p81 a.51 R

No
15 17
15040
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15.11.2021 16:18 lnternet Vergi Dairesi - Dilekçe Yazdrrma

VADESICEçM|ç BORç DURUMUNU GöSTERIR BEIGE (DIöER)

T.C.

MATIYE BAKANTIõI

6EriR lOnn¡Si BASKANLIõ|

i¡¡rrR¡¡¡r vERGi DAiREsi

Dilekçe Cevap TarÍhi: 1511112021"

Diler Kurum Kuruluçlara

Açagrda bilgileri yer alan mükellefin 15/11/2021tarihi itibarryla vadesi geçmiç borcunun bulunmadrgl kayrtlarrmlzrn
tetkikinden anla¡rlm6tr.

Bilgilerinize arzlrica olunur.

TASDIK EDEN

034283 - SARIYER VERGI DA|RESI

Adr Soyadt

Vergf Kimllk Numara¡r

lçyeriAdresi

Dilekçe Talep Tarihi

Dllekçe Numarasr (**)

HlTir Bi LGiSAYAR H izMETLERi A.$.

4630523051

RE$|TPA$A MAH. KATAR CAD. No:4 /1/ 60l sARlyER/ iSTANBUL

'ts/11/2021

lwkvzwtryal k6v

* Bu belgenin tanzim edildigitarihtir.

** Bu yazt internet Vergi Dairesi taraflndan olugturulmuçtur. Yazrntn do$ruluÇunu httpsiZbtutg.gib.gov.tr adresine T.C.

kimlik bilgileri veya kullantcl kodu ile giriç yaparak, 'Genel Sorgulama ve Hesaplama içlemleri'altlnda 'Dilekçe Sorgulama'
menüsünden, dilekçe numarasr ve vergi kimlik numarasr bitgileri ile kontrol edebilirsiniz,

ir niLGis^y R
NI ETI,ER¡

Katar
:601
276
463

34469
15 00 Fax: +90
052 3051 Tic.

517

1t1
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h ititcs.com

Yalçrn Kemahh Avukathk Ortakhfr

Süzer Plaza Asker Ocalr Caddesi No:6

Kat:15 D:1502 37367

El madag- $içli/istanbul

Sayrn Yetkili,

$irketiurizden talep edihniç olan lehte ve aleyhte devam ehnekte olan tüm davalar, tutarlan ve

detaylan ile ilgili bilgiler içbu yazr ekinde sunulmakta olupo gerek girketirniz gerekse

sözleçmeli avukatlar tarafindan takip edilen tüm dava/takip ve gerekli açrklamalan
içermektedir.

Ekte sunulan dava ve takip listeleri, $irket'in taraf oldufu dava ve icra takiplerini, 05.01.2022
tarihi itibariyle güncel durumlanm içerir çekilde tam ve do!ru çekilde göstennektedir.

Saygrlarrmrzla,

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim $irketi

ilil nil,GiSAY^rì
i znr Rr r.ERl n.$.
Mah. Katar Ca 1Nt
No:6ù1 34469

d, Nq:4/
Maslak

12 276 15 00 Fax; r 90
- Sanyer
212 276

D. 463 052 3051 Tic. Sic, No:3

tItIH

Fatma Nur GÖKMAN
Yönetirn Kurulu Baçkanr
ve GenelMüdür

U
çler ve Satrnalma

Sezer
Mali i
Genel Müdür Yardrmcrsr

Resitpasa Mah. Katar Cacl. No: 4ll Ari Tcknokcnt 2 Ic Kapi No: 601 3¿t469 Maslak, Istnnbul,
t: +90 212276 15 0O

Turkcv



Gelinen Açama
Yargrlama devam etmektedir. Bilirkiçi
kök raporda davacrnrn alacaþr
olmadr[r ancak mahkeme aksi yönde
karar verirse 7.147,48 TL krdem
tazminatr, 4 -53 1,45 .TL ihbar tazminatt
hesabr yaprldrsr yer almaktadrr.

Davanrn reddine karar verilmiç olup,
gerekçeli karar beklenmektedir.

yargrlamasr devamDavanrn
etmektedir

Dava Tutarr
Fazlaya iliçkin haklar sakh
tutulmak ve daha sonra bedel
artrnmrna gitmek kaydryla, fazla
mesai alacalr için 100 TL, Krdem
tazmina'u için 100 TL, bakiye
seyahat masrafi için 100 TL ve
prim alacagr için 100 TL olmak
üzere toplam 400 TL

Fazlaya iliçkin haklar sakh
tutulmak ve daha sonra bedel
artrnmrna gitmek kaydryla, fazla
mesai alaca$r için 100 TL, krdem
tazminafi için 100 TL, bakiye
seyahat masrafi için 100 TL ve
prim alacaklan için 200TL olmak
uzere toplam 600 TL

Fazlaya iliçkin haklanm sakh
tutulmak ve daha soffa bedel
artrnmrna gitmek kaydryla, 100.-
TL krdem tazminaí,100.-Tl- ihbar
tazminafi,l00.-Tl, yrlhk ücretli
izin ücreti olmak tizere toplam
3OO TL

Konusu
iççi-içveren itiçkisinden
kaynaklanan alacak
davasr

Iççi-içveren iliçkisinden
kaynaklanan alacak
davasr

iççi-içveren iliçkisinden
kaynaklanan alacak
davasr

Mahkeme Dosya No
istanbul 16.

rç

Mahkemesi

20171s72

2017t609

Iç
Mahkemesi

istanbul 7

istanbul 3.

rç

Mahkemesi

2021/249

T ALEYHiNE DAVALAR
Davacr Taraf
Ahmet AGILLI

TahaEsat

ÇAKICI

Nurullah
SAGDIÇ

rir nilcis
ZI\I ETL E
Mah. Katar

:6ù1 34469
276 15 00 Fax:

D. 463 052 3051
212 517



iflas dosyasma konu olan alaca$rn

kabul edilmeyen 146.417,16 TL vekalet
ücreti ve yargrlama giderleri
tutanndaki krsrmrnrn kabul ve kayrt
edilmesi talebiyle ikame edilmiçtir.

Malvarh$r
etmektedir

araçtrmasr devamTakipte kesinleçen miktar
164.875,23TL

iflas davasr

Kayrt kabul davasr

Alacak Takibi

3- Bakrrköy f. iflas
MüdürlüSä 2019196 E.
sayrh iflas dosyasr

4- Bakrrköy 2. Asliye
Ticaret Mahkemesi
20211187 E. sayrh

Ïstanbul 3. icra
Müdürlügü
20tu326sE

Turkuaz
Havayollan A.g

T BiLGiS,\Y
M ETLER i

2 27'6 15 00 Fax: +90 15 17
r 5040463 052 3051 Tic.



Gelinen Açama
Mahkemesine 02.06.2016

tarihinde alacak kaydr baçvururu

çerçevesinde iflas masasrna alacak
kaydr yaprlmrçtrr. Alacaþrn tahsili
çahçmalan devam etmektedir.

iflas

Yetkili otoriteye alacak kaydr
yaprlmrçtrr, tahsil çahçmalan devam
etmektedir.

Davah Borajet firmasmm iflasrna
karar verilmiç ve devamrnda istanbul
15 Asliye Ticaret Mahkemesi
2018/500 dosyada, davah Bora
Jet için verilen iflas karanmn
kesinleçmesinin beklenmesine ve
yargrlamanln durdurulmasrna karar
verilmiçtir.

a I tTi Ð'J B+?.","Ìfx{\ "

Dava Tutan
91.444,74 EURO
(Rapor tarihi itibarryla kur
karçiltþ 1.141.367,52.
TL'dir)

198.709,92 USD
(Rapor tarihi itiharryla kur
karçiltþ 2.191.094,80
TL'dir)

Iflas masasrna kayrt ve kabul
edilen alacak ve
faiz miktan 1.096.822 Tl-'dir.
Yargrlama gideri
ve vekalet ücreti toplamr olan
146.417,16 Tl'nin kayrt
edilmesi talebinin ise reddine
karar verilmiçtir. Toplam ana
para alacaþr, l-243.239
TL'dir.

Konusu

$irket ile davah tur
operatörü arasrnda hizmet
sözleçmesi bulunmaktadrr.

$irket hizmet bedelini
tahsil edememiç oþ,
davah $irket iflas etmiç ve
kapanmrçtr.

$irket tasfiyesi sebebiyle
alacak beyanr

itirazrn iptali

Mahkeme Dosva No
Almanya Dusseldorf
Ìflas Mahkemesi
504IN 2n6,6-30-2021

Namibia
Mahkemesi
202UWrl

Yüksek

l- Istanbul 15. Asliye
Ticaret Mahkemesi
2018is00

2- istanbul l. Asliye
Ticaret Mahkemesi nin
2081644F,. ve 2018/645
E. sayrh dava
dosyalan,
istanbul 15. Asliye
Ticaret Mahkemesi'nin
2018/500E. dosyasrnda
birlestirilmistir.

DAVA VE TAKiPLERT TAIUIFINDAI\I
Davah Taraf
FlyTürk AG
/Türk Fly GmbH
Dusseldorf

Air Namrbra PTY
Limited

Borajet Havacrhk
Taçrmacrhk Uçak
Bakrm Onarrm ve
Tic. A.$.*

No:6ù1 34469
212276 15 00 Fax:

V.D.463 052 3051 Tic.
15 17




