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BORSA İSTANBUL A.Ş. 
Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun  Cad. 
34467  Emirgan, Istanbul 

Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("Borsa 
İstanbul") Kotasyon Yönergesi'nin ("Kotasyon  Yönergesi") 

7/5  ve  8/1-e  maddeleri çerçevesinde: 

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. ("Şirket") nezdinde bağımsız hukukçu 
raporunu ("Hukukçu Raporu") hazırlayan Esin Avukatlık Ortaklığı olarak, 

Hlihazırda halka arz sürecine ve Borsa Istanbul'da işlem görme başvurusuna 
yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, Şirketin diğer 
faaliyetleri ile ilgili olarak, Şirket ve ortaklarına sunduğumuz bir hukuki 
danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalAa vb. hizmetimizin bulunmadığını, Şirket 
ve Şirketin ortakları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve 
ticari ilişki ile vekAlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını, 
Kotasyon Yönergesi'nin  6.  maddesinin  5.  fıkrası kapsamında, Hukukçu 
Raporu'nda yer alan ve Esin Avukatlık Ortaklığı 'na atfedilebilecek olan 

dolayı sorumlu olduğumuzu, 
ısası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası 
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27  Nisan  2018 

ilgi: Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") Kotasyon Yönergesi'nin ("Kotasyon Yönerges?')  7. 
maddesinin  5.  ffikrası ile  8.  maddesinin I. ffikrasıııın  (ç)  ve (e) bendi kapsamında talep edilen hukukçu 
raporudur. 

BAĞIMSIZ BUKUKÇU RAPORU 

6362  Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn")  4.  maddesi ve T.C. Başbakanlık Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Seri:  VII,  No:  128.1  sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") "halka açık 
olmayan ortaklıkların ortaklarına ait mevcut paylarınm halka arzı" başlıklı  6.  maddesi ve "halka açık 
olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı" başlıklı  7.  maddesi ile sair ilgili 
mevzuat çerçevesindeki Penta Teknoloji Urünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının 
ortak satışı ve sermaye artınmı yöntemleriyle halka arzı ve Borsa Istanbul A.Ş. ("Borsa Istanbul") 
Yıldız Pazarı'na kote edilmesi çalışmalan kapsamında işbu bağımsız hukukçu raporu ("Rapor") 
Borsa Istanbul'a ve talep edilmesi halinde Kurul'a sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

İşbu Rapor, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin ("Kotasyon Yönergesi"),  "Payların 
Kotasyon Şartlan" konulu, "Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları" başlıklı  8.  Maddesinin  (ç) 
bendi ile düzenlenen "Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar 
bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı 
hükümler içermemesi" ve (e) bendi ile düzenlenen "Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki 
uyuşmazlıklann bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki 
durumu ile payların hukuki durumunun Mbi olduğu mevzuata uygun olduğunun; Kotasyon 
Yönergesi'nin  7.  maddesinin  5.  ffikrası kapsamında yapılacak tespitlerin, ortaklık ile doğrudan ya da 
dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi" 
hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 

İşbu Rapor'u hazırlayabilmek için Şirket nezdinde yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışması 
kapsamında Ek-1  'de yer alan belgeler tarafımızca incelenmiştir. 

Esin Avukatlık Ortaklığı mensubu avukatlar,  1136  sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde Türk 
hukukuna ilişkin mütalaa verebilmekte olup, işbu Rapor bu çerçevede Şirket'in Türkiye sınırlannda 
ve Türk mevzuatı kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve hukukî durumu hakkında hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda, Ek-1  'de listelenen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıda belirtilen sonuçlara 
varılmıştır. Işbu Raporda kullanılan terim ve kısaltmalar, Ek-2'de gösterilen anlanıları haizdir. 

1, Şirket Bilgileri 

Esas Sözleşme uyarınca Şirket'in ana faaliyet konusu, bilgisayar, donanım ve yazılım ürünleri başta 
olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik cihaz ve aletler ile bunların her türlü yedek parçaları ve 
aksesuarlannın ticareti ve dağıtıcılığıdır. 

Şirket'in  31  Aralık  2017  itibarıyla konsolidasyona tabi bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirket'in 
tek bağlı ortaklığı olan  Commonwealth Finance Investment Ltd., British Virgin  Adaları'nda kurulmuş 
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bir şirkettir ve tedarikçilerden ürün  satin  alma sürecince bir aracı kuruluş olarak satın alma 
sürecindeki vergi verimliliğinin artırılması için  2013  yılında devralinmıştır. 

Şirket hakkında detayh bilgiye aşağıda yer verilmektedir. İşbu Rapor kapsamındaki değerlendirme, 
Şirket'i kapsamakta olup, Şirket'in yurt dışinda yer alan iştiraki olan  Commonwealth Finance 
Investment  Ltdiye dair herhangi bir inceleme gerçekleştirilmemiştir. 

1.1 Kuruluş ve IJuvan 

Şirket,  "Mersa  Elektronik ve Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ile  50.000'  Türk 
Lirası kuruluş sermayesi ile  27 Şubat  2003  tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne  492652-440234  sicil 
numarası ile tescil edilmiştir. Şirket'in kuruluşu, TTSG'nin  4  Mart  2003  tarih ve  5748  sayılı 
nüshasında ilan edilmiştir. 

Şirket'in kurucu pay sahipleri  Data  Teknik Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 
Mustafa Ergün, Murat Ulker, Orhan Ozokur ve Ali Ulkeı-'dir. 

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi 
amacıyla, Tebliğ'in  6.  maddesi hükmü çerçevesinde gerekli olan değişiklikler Kurul Onayı ve 
Bakanlık Onayı çerçevesinde  9  Mart  2018  tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. 
Söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararlar  15  Mart  2018  tarihinde İstanbul Ticaret Sicili 
tarafından tescil edilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliklerinin ilan edildiği  21  Mart  2018  tarih ve 
9541  sayılı 'ITSG taraffimızdan incelenmiştir. 

I Haziran  2004  tarih ve  25479  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  5174  sayılı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca kendi başına ticari muamele yapan 
işletmelerin bulundukları yerdeki ticaret odalanna şube olarak kaydedilmesi gerekmektedir. İşbu 
Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in iki adet şubesi bulunmakta olup, Şirket'in 

şubelerine ilişkin bilgiler 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Şube Unvanı Şube Sicil 
No. 

Şu Kuruluş 
Tarihi A dres  

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret Anonim 

  

Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf 

Şirketi - Ankara Şubesi 217217 22 Şubat  2006 Kansu Caddesi Ata  Plaza  No: 

   

100/23  Balgat, Çankaya /Ankara 

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret Anonim MERKEZ- 

 

Gazi Bulvarı No.  39  Atan İş 
Şirketi - İzmir Şubesi 116489 23  Kasım  2004 Merkezi Daire:  102 

   

Basmane/lamir 

Şirket'in yurt dışında bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. 

Ticaret Uııvanı ' Ş t9
Ş

h1' e Faaliyet Konusu ve  <rnk 

    

nan Oy Hakki I%) 
Sermaye TutaH 

Commonwealth Finance 
Investment Ltd. 

British Virgin 
Adaları 

Bilgi işlem 100,00  -  100,00 1  ABD Doları 

  

malzemelerinin 

  

ı söz konusu serınaye tutan  31  Ocak  2004  tarih ve  25363  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası ndan altı sıffinn atılması kapsamında güncellenerek belirtilmişlir. 
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Ticaret Unvanı Kurulduğu Ülke 
ve Merkezi Faaliyet Konusu iştirak Payı ve Sahip 

Olunan Oy Hakkı (%) Sermaye Tutarı
 

  

uslararasi  ticareti 

  

1.2 Faaliyet Konusu 

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amacı ve Konusu" başlıklı  3.  maddesi uyarınca Şirket'in işletme konusu 
bilgisayar, donanım ve yazılım urunleH başta olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik cihaz ve 
aletler ile bunların her türlü yedek parçaları ve aksesuarlarının ticareti ve dağıtıcılığıdır. Şirket'in 
yukarıda belirtilen  7  Mart  2018  tarihli faaliyet belgesi uyarınca, Şirket'in Esas Sözleşme'de belirtilmiş 
olan alanlarda faaliyet göstermek üzere varlığını sürdürmekte olduğu görülmüştür. 

Şirket'in güncel Esas Sözleşme'de belirtilen başlıca faaliyet konuları aşağıda detaylı olarak 
belirtilmiştir: 

. Her türlü elektrik ve elektronik cihaz ve aletlerin ticareti. Başta bilgi işlem cihaz ve 
makineleri, alarm, emniyet sistemleri ve cihazları her nevi mikrofon, megafon, sinema 
makineleri, kontrol cihazları, her türlü müzik enstrtimanları, alımı, satımı ve pazarlanması. 

Her türlü elektronik ve mekanik saatler, kameralar, video, video bantları, kaset, ses bantları, 
televizyon oyun bantları, video cd, dvd ve bunların kaset ve cd'leri, hesap makinaları, mesaj 
aletleri, fotoğraf makinaları, mobil teknoloji ürünleri, disket, modem,  ethernet  ürünleri, 
kablosuz ürünler, bilgisayar ağları  (Networking), desktop-hardtop-laptop  bilgisayar, telefon, 
yazıcı, piller, elde taşınabilir terminaller Ile bunların her türlü yedek parçaları, ek donanım 
malzemeleri, aksamları, aksesuarlan ve tüketim malzemelerinin üretimi, montaj-demontajı, 
alim-satımı toptan ve perakende pazarlaması, satış sonrası teknik servis ve bakımlarının 
yapılması, dahili ticareti ile ithalat ve ihracatının yapılması. 

• Yukarıda bahsedilen tüm alet ve edevatın yedek parçalarının alımı, satımı ve pazarlanması. 

• Elektronik ve elektronik konularında her türlü plan, proje, mühendislik işlerinin yürütülmesi, 
teknik konularda müşavirlik yapılması. 

. Elektronik ve elektronik konuları ile ilgili her türlü cihaz, makine, alet, edevat ve 
malzemenin imalatının, pazarlamasının, toptan ve perakende sanayi ve ticaretinin yapılması, 
ithalat ve ihracatının yapılması, alım satımına aracılık edilmesi. 

. Elektronik ve elektronik konularında her türlü tasarım taahhüt ve tesisat işlerinin 
yürütülmesi. 

• Şirketin faaliyet konularına giren konulara ilişkin yatırımlarda bulunulması, iştigal konusu 
ile ilgili ticari üniteler tesis edilmesi. 

. Konusu ile ilgili müşavirlik ve rehberlik faaliyetlerinde bulunulması. 

Her biçim ve türdeki bilginin işlenmesine, depolanmasına, görüntülenmesine, 
seslendirilmesine, aktarılmasına, iletilmesine yarayan donanım, yazılım, yedek parça, tam, 
medya ve sarf malzemesinin ithali, ihracatı, üretimi, dağıtımı, satışı, pazarlanması, 
geliştirilmesi, araştırılması, kiralanması, tasarlannıası, mühendisliği, satış sonrası teknik 
hizmetleri, teknik desteği ve bakımının yapılması, eğitiminin verilmesi veya tüm bunların 
üçüncü kişilere yaptırılması. 

. Bilgi işlem makinaları tarafından işlenebilen, depolanabilen, görilntfilenkfien 
seslendirilebilen, aktarılabilen, iletilebilen her biçim ve türdeki bilginin 
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derlenmesinin, düzenlenmesinin, yeniden üretiminin, yayımının, kullanıma sunulmasının, 
satışının, pazarlamasının, ithalatının, ihracatının yapılması veya üçüncü kişilere yaptırılması. 

• Bilgi teknolojisi ile ilgili olarak her türlü mühendislik, araştırma, geliştirme, danışmanlık 
hizmetlerinin yürütülmesi veya bu hizmetlerin üçüncü kişilerden alınması. 

Şirket yukarıdaki amaç ve konularını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: 

• Her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, 
devir ve temlik veya ferağ edebilir, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil 
ve tapular dahil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirebilir; taşınır ve 
taşınmaz varlıklan üzerinde her türlü tasarruifia bulunabilir. Şirket, kendisinin veya üçüncü 
kişilerin borçlarını temin etmek üzere her türlü taşınır, taşınmaz ve gayri maddi varlıkları ve 
hakları üzerinde,  6750  Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu,  4721  sayılı Türk 
Medeni Kanunu ve sair kanunlar uyarınca tesis edilecek taşınır rehni, ticari işletme rehni, 
ipotek ve sair teminat da dahil olmak üzere her türlü teminatı ve irtifak, intifa, sükna hakları 
da dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dahil olmak üzere, her türlü 
tasarrufta bulunabilir, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir; Şirket, 
gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır, taşınmaz gayri 
maddi varlıkları ve hakları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dahil olmak üzere 
her türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi verebilir ve alabilir. Bina inşa 
edebilir, taşınmazları üzerinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, alt ve üst hakkı tesis edebilir. 

. Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler satış yerleri, mağaza ve marketler açabilir. 

Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel 
durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, sermaye piyasası 
mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası 
mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla, 
konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş 
ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklanna iştirak edebilir, bu 
şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir. 

Proje, lisans,  patent,  faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, 
iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şereflye,  franchising,  alameti farika, ihtira beratı ve 
sair fikri ve sınai haklar ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, bunlar üzerinde tasarruf 
edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir, bunlar üzerinde yeni haklar kurabilir ve 
yeni haklar iktisap edebilir. Bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, ilgili anlaşmaları ve diğer 
sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ 
edebilir, alabilir. Yerli ve yabancı teknik yardım, destek veya bilgi alabilir veya verebilir. 

. İştigal konulanyla ilgili ithalat, ihracat, dahili ticaret, dahili ve harici komisyon, mümessillik, 
taahhüt, distribütörlük ve acentelik işleri yapabilir. 

. Şirketin iştigal konusu ile ilgili bilumum tesisat, alet, edevat, makine, cihaz, yardımcı madde 
ve malzemeyi ithal ve ihraç edebilir, bunların alım ve satımını yapabilir. 

. Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki fuar sergi, konferans ve seminerlere 
katılabilir. 

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yurt içi ve yurt dışında her türlü 
devlet ve özel sektör ihalelerine katılabilir, ihale alabilir, alınmış olan ihalelere katılabilir, 
ihaleden çekilebilir, ihaleleri hak ve yükümlülükleri ile birlikte üçüncü şahıslara devredebilir 
veya ihaleleri üçüncü şahıslardan hak ve yükümlülükleri ile birlikte devralabilir. ' 
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Şirket konusu ile ilgili her türlü bayilikler, acentelikler distribütörltikler alabilir, verebilir 

• Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içi veya yurt dışı piyasalardan, banka, sair 
finans kuruluşları veya sair kişilerden uzun, orta ve kısa vadeli ve sair her türlü krediyi temin 
edebilir ve kullanabilir. Bu amaçla gerekirse tüm varlıkları üzerinde üçüncü şahıslar lehine 
teminat kurabilir, teminat karşılığı veya teminatsız ödünç ve sair kredi alabilir. 

• İlgili mercilerden gerekli izinleri almak şartıyla, ülkemizde kurulmuş veya kurulacak serbest 
bölgelerde, ileri teknoloji bölgelerinde ve benzeri diğer bölgelerde her türlü faaliyette 
bulunabilir. 

Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde 
olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya 
olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle 
menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, 
rnevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, 
üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla 
ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. 

• Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli 
özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket kendi paylarını geri alabilir. 

• Şirket, Genel Kurul'da ortaklarm bilgisine sunulması kaydıyla, üniversitelere, öğretim 
kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye 
Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde bağış ve 
yardımlarda bulunabilir. 

* Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış 
yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar ınatrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu 
yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası 
Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Yıl içinde yapılan 
bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. 

Şirket'in kendisi adına, sermayesine katıldıkları şirketler ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, 
teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını 
etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların 
aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının kamunun aydınlatılmasına ilişkin 
düzenlemeleçi uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve 
faaliyetler bakımından sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri 
saklıdır. 

Şirket'in önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli 
nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların duyurulmasına ilişkin olarak sermaye piyasası 
mevzuatı düzenlemelerine uyulur. 

Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili 
mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. 

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere 
girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kuru 
sunulacak ve bu yönde karar alındıktan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile T.C. 
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra Şirket'in amaç ve konusunda 
değişiklik yapılabilecek ve Şirket dilediği işleri yapabilecektir. 

1.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları 

1.3.1  Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları* 

Şirket,  2003  yılında  50.000  TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket'in kuruluşu ve kuruluşundan bu yana 
yaptığı sermaye artış1arına2  ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır: 

Sermaye  (TL) Genel Kurul Tarihi Tescil Tarihi TTSG No 
50.000 - 27 Şubat 2003 5748 

1.500.000 17  Nisan  2006 8  Haziran  2006 6576 
1.600.000 18 Şubat  2008 18 Mari 2008 7026 

11.300.000 29  Aralık  2008 30  Aralık  2008 7221 

16.724.000 19  Ağustos  2011 23  Ağustos  2011 7890 
— 1:1 31.724.000 IS Kasım2012 22  Kasım  2012 8202 

Şirket'in sermayesi  8  Haziran  2006  tarihinde tescil edilen ve  6576  sayılı TTSG'de yayımlanan  17 
Nisan  2006  tarihli genel kurul kararı ile  50.000  TL'den  1.500.000  TL'ye artırılmıştır. 

Şirket'in sermayesi  18  Mart  2008  tarihinde tescil edilen ve  7026  sayılı TTSG'de yayımlanan  18 Şubat 
2008  tarihli genel kurul kararı ile  1.500.000  TL'den  1.600.000  TL'ye artınimıştır. 

Şirket'in sermayesi  30  Aralık  2008  tarihinde tescil edilen ve  7221  sayılı TTSG'de yayımlanan  29 
Aralık  2008  tarihli genel kurul kararı ile  1.600.000  TL'den  11.300.000  TL'ye artırılmıştır. 

Şirket'in sermayesi  23  Ağustos  2011  tarihinde tescil edilen ve  7890  sayılı TTSG'de yayımlanan  19 
Ağustos  2011  tarihli genel kurul kararı ile  11.300.000  TL'den  16.724.000  TL'ye artırılmıştır. 

Şirket'in sermayesi  22  Kasım  2012  tarihinde tescil edilen ve  8202  sayılı TTSG'de yayımlanan  15 
Kasım  2012  tarihli genel kurul kararı ile  16.724.000  TL'den  31.724.000  TL'ye artırılmıştır. 

1.3.2  Güncel Pay Sahipliği Yapısı 

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi 
amacıyla, Tebliğ'in  6.  ve  7.  hükümleri çerçevesinde gerekli olan değişikliklerin yapılması 
çerçevesinde  9  Mart  2018  tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, mevcut Şirket paylarının A 
grubu ve B grubu olarak iki gruba bölünmesi ve söz konusu bölünme sonrasında pay adetlerinin 
aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi oluşmasına karar verilmiştir. 

Bu başlık altındaki  2004  yılı öncesindeki sermaye tutarları.  31  Ocak  2004  tarih ve  25363  sayılı Resmi Gazetede yayımlaııarak yürürlüğe 
giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyannca Türk Lirası ndan altı sıünn atılması kapsamında güncellenerek 
belirtilmiştir. 
Şirket'in sermaye attınmına ilişkin incelenen genel kural kararlarında, gündem maddelerinden herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya 

da muhalefet şerbi bulunan bir pay sahibi olmadığı gözlemlenmiş ve söz konusu kararlann TTK ve Esas sözleşme kapsamındaki nisaplara 
uygun şekilde alındığı tespit edilmiştir. 

' ü 
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T.C. Zeytinburnu  3.  Noterliğince  27 Şubat  2003  tarih ve  03236  yevmiye numarası ile onaylanmış 
Şirket pay deifierine göre Şirket'in h&lihazırda beş pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar 
aşağıdaki gibidir: 

Ticaret Pay Adedi Sermaye (TL) Pay Oran
ı (%) Grubu Pay Türü 

Unvaııı/İsmi 

     

Gözde Girişim 12.689.600 12.689.600 40,00 A 

 

Sermayesi Yatırım 

     

Ortaklığı A.Ş. 
4.536.532 4.536.532 14,30 B 

 

Mustafa Ergün 

      

4.663.428 4.663.428 14,70 B 

  

___________
 

 

__________ _______ 
Nama 

Sinan Güçlü 

      

3.280.262 3.280.262 10,34 B Yazılı 

Bülent Koray 

      

3.277.089 3.277.089 10,33 B 

 

Aksoy 

     

Mürsel Özçelik 

      

3.277.089 3.277.089 10,33 B 

 

Toplam 31.724.000 31.724.000 100 

 

1.3.3  Paylar Üzerinde Takyidat 

Şirket tarafından verilen ve Ek-12'de yer alan beyan uyarınca,  12  Nisan  2018  tarihinde Yıldız 
Holding ve Şirket ve Şirket'in pay sahiplerinden Gözde Girişim de dahil olmak üzere bazı grup 
şirketleri, Yıldız Holding ve grup şirketlerinin kredi verenlerinin bazıları ile bir sendikasyon kredi 
sözleşmesi ("Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi") akdetmiştir. 

Şirket ilmühaberlerinin incelenmesi üzerine, Şirket pay sahiplerinden Gözde Girişim'in sahip olduğu 
tüm A grubu payların, bu paylara bağlı haklar ve ileride sermaye artırımlarında bu paylara binaen 
çıkarılacak paylarla birlikte Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamında kullanılan kredilerin 
teminatım teşkil etmek üzere  12  Nisan  2018  tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Anadolu Yakası 
Kurumsal Bankacılık Merkez Şubesi lehine rehnedilmiş olduğu anlaşı lmıştır. Bununla birlikte, 
ilmühaberler ve Şirket pay deifierinin incelenmesi muvacehesinde, halka arz edilecek paylar üzerinde 
ise herhangi bir takyidatın bulunmadığı anlaşılmıştır. 

1.4 Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş 

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi 
amacıyla Şirket,  6103  sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 
Kanun'un  20.  maddesinin  3.  ffikrası ve  19  Ekim  2012  tarih ve  28446  sayı lı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemine ilişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ hükümleri ve Tebliğ'in  6.  maddesi hükmü çerçevesinde, Kurul Onayı ve Bakanlık Onayı ile 
onaylanan esas sözleşme tadil metnini  9  Mart  2018  tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında 
kabul etmiştir. Söz konusu genel kurul kararı  15  Mart  2018  tarihinde tescil edilerek  21  Mart  2018 
tarih ve  9541  sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. 

Kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, yönetim kurulu çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirket'in 
mevcut kayıtlı sermaye tavanı  150.000.000  TL; çıkarılmış sermayesi ise  31.724.000  TL'dir. 
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Kurul tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni  2018-2022  yılları  (5  yıl) için geçerlidir.  2022  yılı 
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,  2022  yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artınm kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 
tutan için Kurul'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için 
yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla 
sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirket'in çıkarılmış sermayesi olan  31.724.000  TL'nin tamamının ödendiği ve Şirket pay sahiplerinin 
herhangi bir sermaye taahhüdü borcunun bulunmadığı, YMM-34-1924-20  18/47041  sayılı ve  13 
Şubat  2018  tarihli sermayenin ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit 
edilmiştir. 

Şirket tarafından  27  Nisan  2018  tarihinde verilen beyanda, Şirket kayıtlarında TTK  376.  ve  377. 
maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığı beyan 
edilmiştir. 

Ek satış hariç olmak üzere, Şirket pay sahiplerinden Gözde Girişime ait toplam  3.152.345  TL 
nominal değerli  3.152.345  adet B grubu pay, Mustafa Ergün'e ait toplam  250.000  TL nominal değerli 
250.000  adet Ş grubu pay, Sinan GÜçlü'ye ait toplam  250.000  TL nominal değerli  250.000  adet B 
grubu pay ve Bülent Koray Aksoy'a ait toplam  250.000  TL nominal değerli  250.000  adet B grubu pay 
olmak üzere toplam  3.902.345  TL nominal değerli  3.902.345  adet B grubu payın halka arzına karar 
verilmiştir. 

Keza, halka arz kapsamında, Şirket' in çıkarılmış sermayesi.nin mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları 
kısıtlanarak  31.724.000  TL'den  47.586.000  TL'ye çıkarılması; bu kapsamda toplam  15.862.000  TL 
nominal değerli  15.862,000  adet pay çıkarılması ve bu şekilde çıkarılacak tüm payların B grubundan 
çıkarılması ve bu paylann halka arz edilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır. 

Söz konusu halka arz kararı kapsamında, Şirket'in ortaklanndan Gözde Girişim'e ait toplam 
1.384.187  TL nominal değerli  1.384.187  adet B grubu pay, Mustafa Ergün'e ait toplam  68.826  TL 
nominal değerli  68.826  adet B grubu pay, Sinan Güçlü'ye ait toplam  64.068  TL nominal değerli 
64.068  adet B grubu pay ve Bülent Koray Aksoy'a ait toplam  64.067  TL nominal değerli  64.067  adet 
B grubu pay olmak Üzer; Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin sahip oldukları  1.581.148  TL nominal 
değerli  1.581.148  adet B grubu pay ek satışa konu edilebilecektir. 

Halka arz sonucunda Şirket sermaye yapısının, ek satış yapılması ve yapılmaması ihtimallerinde, 
aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır: 

  

Halka An'dan Sonra' Halka Arz'daıı Sonra' 

 

Halka Arz'dan önce 

  

(ek satış hariç) (ek satış dahil) Ortağrn 

 

Unvanı 

          

TL 

 

Pay 
TL 

 

Pay 
TL 

 

Pay 

   

Grubu 

  

Grubu 

  

Grubu 

Gözde Girişim 12.689.600 40,00 A 12.689.600 26,67 A 12.689.600 26,67 A 

          

Sermayesi 

         

Yatırım 4.536.532 14,30 B 1.384.187 2,91 B 0 0,00 8  
Ortaklığı A.Ş. 

         

' Halka arz sonrası toplam çıkanimış sermaye, halka arz kapsamında Şirket taraffindan ihraç edilecek  15.862.000  TL nominal değerıifl 
15.862.000  adet payı da içermektedir. 

t 1' 
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Halka  Arz'dan  Sonra' Halka  Arz'dan  Sonra' 

 

Halka  Arz'dan  önce 

  

(ek satış hariç) (ek satış  dAhil) Ortağın 

 

Unvaıu 

          

TL Of. 
Pay 

TL 

 

Pay 
TL 

 

Pay 

   

Grubu 

  

Gruba 

  

Grubu 

Mustafa Ergün 4.663.428 14,70 B 4.413,42 9,27 B 4.344.602 9,13 B 

Sinan Güçlü 3.280.262 10,34 B 3.030.262 6,37 B 2.966.194 6,23 B 

Bülent Koray 
Aksoy 

3.277.089 10,33 j 13 3.027.089 6,36 B 2.963,022 6,23 B 

Morsel  Özçelik 3.277.089 10,33 B 3.277.089 6189 B 3.277.089 6,89 B 

Halka Açık 

         

Kisim 

   

19764345 41,53 B 21.345.493 44,86 B 

Toplam 

         

Çıkarılmış au24s0n 1QUŞOD 

 

475*6.0110 J',QQ 

 

473>46.000 WQ&Q 

     

Sermaye  

     

1.5 Pay Grupları ve tmtiyazlar 

1.5.1 Pay  Grupları 

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi 
amacıyla  9  Mart  2018  tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek A 
grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubu yaratılmıştır. 

Söz konusu pay gruplarını sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki tabloda listelenmektedir: 

 

A Grubu Paylar B Grubu Paylar 

imtiyaz Yönetim Kurulu üye seçiminde aday I Yor. 

 

gösterme imtiyazı 

 

1.5.2 İmtiyazlar 

1.5.2.1  Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı 

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı  9.  maddesi uyannca, Şirket, altı veya sekiz 
üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. 

A grubu paylarin temsil ettiği sermayenin, 
Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil 

etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin 
göstereceği adaylar arasından seçilecektir. 

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil 
etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yolan açan hukuki işlemin 
gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan 
canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine 
yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına 
yapılan atıflar kaldırılacaktır. 
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1.6 Geçmiş Birleşme İşlemleri 

 

Şirket, geçmiş yıllarda devralan sıfatıyla yedi adet birleşme işlemine taraf olmuştur. Bunlara ilişkin 
olarak aşağıda bilgi verilmektedir. 

1.6.1  E Sistem Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşme ile devralınması 
Şirket,  18 Şubat  2008  tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda,  6762  sayılı Türk Ticaret Kanununun 
451.  maddesi kapsamında  5520  sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun  18, 19  ve  20.  maddeleri ve ilgili 
diğer mevzuat hükümleri kapsamında E Sistem Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bütün 
aktif ve pasiflyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşme işlemlerini onaylanııştır. Söz 
konusu birleşme işlemi her iki şirketin de  30  Kasım  2007  tarihli mali tabloları esas alınarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Şirketin birleşmeye ilişkin genel kurul kararı TTSG'nin  24  Mart  2008  tarih ve  7026  sayılı niishasında 
yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, E Sistem Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
sicil kaydı  9  Ekim  2014  tarihinde terkin edilmiş ve bu durum, TTSG'nin  16  Ekim  2014  tarih ve  8674 
sayı lı nüshasında yayımlanmıştır. 

Birleşme işlemi sonucunda, Şirketin sermayesi  1.500.000  TL'den  1.600.000  TL'ye çıkmıştır. 
Şirket'in birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurulu kararı TTSG'nin  24  Mart  2008  tarih 
ve  7026  sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

1.6.2  Penta Bilgisayar Sistemleri A.Ş.'nin kolaylaştınlmış birleşme ile devralınması 
Şirket,  15  Kasım  2012  tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda, TTK'nın  155, 156  ve ilgili diğer 
maddeleri,  5520  sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun  18, 19  ve  20.  maddeleri ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri kapsamında kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle Penta Bilgisayar ın bütün aktif ve 
pasiflyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz konusu birleşme 
işlemi her iki şirketin de  30  Haziran  2012  tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Şirket'in birleşmeye ilişkin genel kurulu kararı TTSG'nin  27  Kasım  2012  tarih ve  8202  sayılı 
nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Penta Bilgisayar'ın sicil kaydı,  22  Kasım 
2012  tarihinde terkin edilmiş ve TTSG'nin  28  Kasım  2012  tarih ve  8203  sayılı nüshasrnda 
yayımlanmıştır. 

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in sermayesi  16.724.000  TL'den  31.724.000  TL'ye çıkmıştır. 
Şirket'in birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurulu kararı TTSG'nin  27  Kasım  2012  tarih 
ve  8202  sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

1.6.3  Medyasoft Bilgi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kolaylaştırılmış birleşme ile 
devralınması 

Şirket,  20  Ağustos  2013  tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda, TTK'nın  155, 156  ve ilgili diğer 
maddeleri,  5520  sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun  18, 19  ve  20.  maddeleri ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri kapsamında kolaylaştınlmış birleşme yöntemiyle Medyasoifiun bütün aktif ve pasiflyle 
birlikte kül halinde devralınmalarına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz konusu birleşme işlemi her 
iki şirketin de  31  Temmuz  2013  tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Şirket'in birleşmeye ilişkin genel kurulu kararı TTSG'nin  27  Ağustos  2013  tarih ve  8392  sayı lı 
nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Medyasoifiun sicil kayıtları,  21  Ağustos  2013 
tarihinde terkin edilmiş ve TTSG'nin  27  Ağustos  2013  tarih ve  8392  sayılı nüshasında 
yayımlanmıştır. 

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.  
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1.6.4  Ekip Elektronik Sistemler ve Malzemeleri Ticaret A.Ş. ve Beyaz İletişim Sistemleri Dış 
Ticaret ve Sanayi  Limited Şirketi'nin kolaylaştınimış birleşme ile devralınması 

Şirket,  24 Şubat  2014  tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda, İTK'nın  155, 156  ve ilgili diğer 
maddeleri,  5520  sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun  18, 19  ve  20.  maddeleri ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri kapsamında kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle Ekip Elektronik ve Beyaz lletişim'in 
bütün aktif ve pasiflyle birlikte kül halinde devralinmalarına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz 
konusu birleşme işlemi üç şirketin de  31  Aralık  2013  tarihli mali tabloları esas alınarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Şirket'in birleşmeye ilişkin genel kumlu kararı TTSG'nin  10  Mart  2014  tarih ve  8524  sayı lı 
nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Ekip Elektronik ve Beyaz lletişim'in sicil 
kayıtları,  4  Mart  2014  tarihinde terkin edilmiş ve TTSG'nin  10  Mart  2014  tarih ve  8524  sayı lı 
nüshasında yayımlanmıştır. 

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

1.6.5  Sayısal Grafik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kolaylaştırılmış birleşme ile devralınması 

Şirket,  22  Temmuz  2015  tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda, TTK'nın  155, 156  ve ilgili diğer 
maddeleri,  5520  sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun  18, 19  ve  20.  maddeleri ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri kapsamında kolaylaştınlmış birleşme yöntemiyle Sayısal Graffikin bütün aktif ve pasifiyle 
birlikte kül halinde devralınmalanna ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz konusu birleşme işlemi her 
iki şirketin de  30  Haziran  2015  tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Şirket'in birleşmeye ilişkin genel kurulu kararı TTSG'nin  5  Ağustos  2015  tarih ve  8877  sayılı 
nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Sayısal Graffikin sicil kayıtları,  30  Temmuz 
2015  tarihinde terkin edilmiş ve TTSG'nin  5  Ağustos  2015  tarih ve  8877  sayılı nüshasında 
yayımlanmıştır. 

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

1.6.6  Exper Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kolaylaştınlmış birleşme ile 
devralınması 

Şirket,  22  Haziran  2017  tarih ve  2017/12  sayılı yönetim kurulu karan ile TTK'nın  155, 156  ve ilgili 
diğer maddeleri,  5520  sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun  18, 19  ve  20.  maddeleri ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri kapsamında kolaylaştınlmış birleşme yöntemiyle Exper Bilgisayaön bütün aktif 
ve pasiflyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz konusu birleşme 
işlemi her iki şirketin de  22  Haziran  2017  tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Şirketin birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararı TTSG'nin  4  Temmuz  2017  tarih ve  9359  sayılı 
nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Exper Bilgisayar'ın sicil kaydı,  28  Haziran 
2017  tarihinde terkin edilmiş ve bu durum TFSG'nin  4  Temmuz  2017  tarih ve  9359  sayılı nüshasında 
yayımlaıımıştır. 

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in serınayesinde herhangi bir değişiklik olmamış olup, TTK'nın 
156.  maddesinin birinci ffikrası kapsamında kolaylaştırılmış birleşme suretiyle gerçekleştirilen bu 
işlemin genel kurulun onayına sunulması zorunlu değildir. Bu kapsamda, söz konusu işlem, genel 
kurulun onayına sunulmaksızın gerçekleştirilmiştir. 
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2.1.1  Yönetim Kurulunun Oluşumu 

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı  9.  maddesine göre, Şirket'in işleri ve idaresi 
genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek altı 
veya sekiz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, görev süresini 
aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebil ir. 

Ancak, Pay Grupları ve İmtiyazlar başlıklı  1.1.4.2 nob  bölümde belirtilen Yönetim Kurulu Üyesi 
Atama Imtiyazı uyarınca ilgili şartlar sağlandığı müddetçe, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A 
grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. 

Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyeleri  30  Mart  2017  tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev 
yapmak üzere seçilmiştir. Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin  30  Mart  2017  tarihli 
genel kurul kararı, TTSG'nin  25  Nisan  2017  tarih ve  9313  sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

Aşağıda Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir: 

Üyenin Adı Üyenin Görevi 

Mustafa Aydemir Yönetim Kurulu Başkanı 

Kökler Yatırım Holding A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi 
Hüseyin Avni Metinkale) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Yıldız Holding A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi lbrahim 
Taşkın) Yönetim Kurulu Üyesi 

Sinan Güçlü Yönetim Kurulu Üyesi 

Bülent Koray  Ahoy Yönetim Kurulu Üyesi 

Mürsel Özçelik Yönetim Kurulu Üyesi 

Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları" başlıklı 't  10.  maddesi uyarınca, 
yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan 
sıklıkta toplantı yapar. Ancak, yönetim kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. 

2.1.2  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınması" başlıklı  13. 
maddesine göre, yönetim kuruluna sermaye piyasası mevzuatı kurumsal yönetiın ilkeleri kapsamında 
yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda ve gerekli şartları 
haiz bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul taraffindan seçilir. Şirket'in bağımsız yönetim kurulu 
üyeleri işbu Rapor tarihi itibarıyla henüz seçilmemiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev 
süreleri ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki 
düzenlemelerine uyulur. 

11-17.1  sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") uyarınca bağımsızlık 
kriterleri aşağıda sayılmıştır: 

• Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile 
Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi 
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olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve 
. ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlan arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve 

sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye 
veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip 
olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması. 

• Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de 
dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde 
Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya 
ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak  (%5  ve üzeri), önemli görev ve 
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması. 

• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine 
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması. 

. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, üye olarak 
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması. 

. 193  sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılması. 

. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, 
Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 

çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak 
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması. 

. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak 
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması. 

• Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği 
yapmamış olması. 

. Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların 
yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören 
şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması. 

. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. 

2.1.3  Yönetim, Temsil ve tizam 

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı" başlıklı Il. maddesine göre, Şirketin 
yönetim ve üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu,  17K,  SPKn ve 
ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve genel kurul taraffindan kendisine verilen görevleri ifa eder. 

Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli 
olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile TI'Knın  373. 
maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. 
Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını 
belirlemeye yetkilidir. Şirketi sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam 
edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış 
sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. 

Yönetim kurulu, TTK'nın  371.  ve  375.  maddesi saklı kalmak kaydıyla, TTKnın  367'nci maddesi 
çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya 
tamamen bir veya birkaç yönetim kumlu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu 
şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetki süreleri yönetim kumlu üyelerinin 
görev süreleri ile sınırlı değildir. 

Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu 
üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere 
devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu şekilde 

A 

(J/  
1  
I 



Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No.2 
Maya Park Tower 2, Akatıar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 021237564 00 
Faks:  02123766454 
wvğv.esin.ay.tr 

kendisine temsil yetkisi devredilen kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile 
sinirli değildir. 

Şirket,  5 Şubat  2016  tarih ve  2016/01  sayılı yönetim kurulu kararı ile  5 Şubat  2016  tarih ve  01 
numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi'ni kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca 
temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, T.C. Usküdar  17.  Noterliğinden S Şubat  2015  tarih ve 
2016/02  sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı ile  4811  yevmiye numarası ile onaylanmış imza 
sirkülerini kabul etmiştir. Bu imza sirkilleri,  12 Şubat  2016  tarihinde tescil edilerek, 'ITSG'nin  18 
Şubat  2016  tarih ve  9014  sayılı nüshasırıda yayımlanmıştır. 

2.1,4  Yönetim Kurulu Komiteleri 

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Yönetim, Temsil ve llzarnı" başlıklı II. maddesine göre, sermaye 
piyasası mevzuatı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında yönetim kurulunun görev ve 
sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde  Riskin 
Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme 
Komitesi ve Ücret Komitesi dAhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca 
kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı 
bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim 
Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve 
hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu taraffindan belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden 
Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu 
üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu komitelerin, Şirket'in paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarih 
sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla kurulmuş olmaları gerekmektedir. 

Bu kapsamda Şirket,  19  Nisan  2018  tarih ve  2018/17  sayılı yönetim kurulu karan ile yönetim kurulu 
bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve  Riskin  Erken Saptanması 
Komitesi'nin kurulmasına karar vermiş olup, Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, bu komitelere üye 
atamasi halka arz sonrasında yapılacaktır. Şirket, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 
kurmamıştır; bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi taraffindan yürütülecektir. 

2.1.5  Kotasyon Yönergesi'nin  7.  Maddesinin  5.  Fıkrası Kapsamında Yapılan Açiklamalar 

Kotasyon Yönergesi'nin  7.  maddesinin  5.  ffikrası kapsamında tarafımıza sunulan Şirket yönetim 
kurulu üyeleri, genel müdürü  (CEO)  ile Şirket'in pay sahiplerinden Mürsel Özçelik, Mustafa Aydemir 
Kökler Yatırım ın gerçek kişi temsilcisi Hüseyin Avni Metinkale, Yıldız Holding'in gerçek kişi 
temsilcisi İbrahim Taşkın, Sinan Güçlü ve Bülent Koray Aksoyun arşivli adli sicil kayıtları 
çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, söz konusu sicil kayıtlarının tarihleri itibarıyla, bu kişilerin 
sermaye piyasası mevzuatında ve  5411  sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, TCK'nın  282. 
maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para 
verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlanna karşı suçlar ve casusluk, 
zimmet, irtikAp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim 
sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye 
kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olma 
şartını yerine getirdikleri; ayrıca, TCK'nın  53.  maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten 
işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olduğu 
görülmüştür. 

Bu incelememiz adı geçen kişilerin arşivli adli sicil kayıtları ile bu kişilerin iletmiş olduğu beyanlar 
çerçevesinde yapılmıştır. 

4 
İ 
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2.2 Genel Kurul 

 

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı  13'  maddesine göre, genel kurul olağan ve 
olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda 
UK  ve genel kurul iç yönerge hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. 

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında,  UK, 
sermaye piyasası mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Şirket'in genel kurul çalışma esas ve 
usulleri hakkında iç yönergesi düzenlemeleri uygulanır. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma 
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın  1527.  maddesi uyarınca elektronik ortamda da 
katılabilir. 

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usufrerin yanı sıra, elektronik haberleşme d&hil her 
türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul 
toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, KAP'ta ve 
'ITSG'de yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in 
mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurulca kurumsal yönetim 
düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. 

Genel kurul toplantıları Şirket'in merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde 
veya Yönetim Kurulunun alacağı karara göre herhangi bir şehirde toplanır. Genel kurul toplantıları, 
söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. 

Genel kurul toplantılarında, her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin olarak TTK, SPKn 
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini 
diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile SPKn kapsamında vek&leten oy 
kullanmaya ilişkin düzenlemeler kapsamında temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller 
kendi oylanndan başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya 
yetkilidirler. Salahiyetlerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Şirket'in payları Şirket'e karşı 
bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı 
haidarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil 
tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında 
geçerli olur. 

Genel kurufiarda toplantı ve karar yetersayısında  UK  ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile 
Kurul'un kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemeleri uygulanır. UK'nın  438.  maddesi ve SPKn'nin  29. 
maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüştfiemez ve karara bağlanamaz. 

Şirket,  2015, 2016  ve  2017  mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz 
konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kumlu üyelerinin ibrası veya 
seçilmesi gibi mutat kararlar alınmıştır. Bunun yanı sıra,  18  Mayıs  2016  tarihinde  2015  yılı 
faaliyetlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında,  2015  yılı çalışmaları ile 
ilgili olarak brüt  969.705,85  TL'nin Şirket çalışanlarına performanslarına göre performans primi 
olarak ödenmesine karar verilmiştir.  9  Nisan  2018  tarihinde  2017  yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 
gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, dağıtılabilir dönem karından  12.000.000  TL'nin 
ortakiara hisseleri oranında dağıtılmasına, ödenecek temettü üzerinden dönem içerisinde dağıtılan 
6.000.000  TL'nin kar payından mahsup edilmesine, kalan  6.000.000  TL'nin dönem içinde 
ödenmesine karar verilmiştir. 

Şirket, son üç yılda, üç adet olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir.  22  Temmuz  2015 
tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Sayısal Grafik Sanayi ve Ticaret 
kolaylaştırılmış birleşme ile devralınmasına ilişkin karar alınmıştır.  29  Eylül  2017 
gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda,  30  Haziran  2017  tarihi itibarıyla sona eren hesap 
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ilişkin  clank Şirket pay sahiplerine kar payı avansı ödemesi yapılmasına ilişkin karar alınmıştır.  9 
Mart  2018  tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda ise, Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç 
ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Tebliğ'in  6.  maddesi hükmü 
çerçevesinde gerekli olan değişiklikler Kurul Onayı ve Bakanlık Onayı çerçevesinde kabul edilmiştir. 
Söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararlar  15  Mart  2018  tarihinde Istanbul Ticaret Sicili 
taraffindan tescil edilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliklerinin ilan edildiği  21  Mart  2018  tarih ve 
9541  sayılı 'ITSG'de yayımlanmıştır. 

3. Bağımsız  Denetçi 

Esas Sözleşme'nin 'Bağımsız Denetim" başlıklı I Z. maddesi uyarınca, Şirketin ve mevzuatta 
öngörülen diğer hususlann denetimine ilişkin olarak TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır. Denetçi, genel kurul taraffindan seçilir. Denetçi, her faaliyet dönemi ve her halde görevini 
yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir. 

Şirket'in  31  Aralık  2015, 31  Aralık  2016  ve  31  Aralık  2017  tarihlerinde sona eren mali yıllarının 
hesap denetimlerini yapan bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik A.Ş.  (member  of Deloitte Touche Tobmatsu  Limited)  olup,  31  Aralık  2015, 31 
Aralık  2016  ve  31  Aralık  2017  tarihlerinde sona eren mali yıllarında sorumlu baş denetçi  Burg 
Seven<dir. 

4. Mevzuata Uyum, Ruhsatlar ve İzinler 

Şirket'e uygulanan gümrük mevzuatı, e-ticaret mevzuatı, tüketicinin korunması ve kişisel verilerin 
korunması, çevre mevzuatı ve ilgili detaylar gibi Şirket ve faaliyetlerine uygulanacak kanun ve sair 
düzenlemelere ilişkin bilgiler aşağıda  4.1  (Mevzuata ilişkin Genel Bilgiler) bölümünde, ana 
faaliyetlerine uygulanan mevzuata ilişkin bilgi ve değerlendirmeler  4.2  (Şirketin Faaliyetlerine 
Uygulanan Mevzuat) bölümünde yer almaktadır. 

İşbu Rapor'un Şirkete uygulanacak mevzuata, düzenlemelere ve uygulamalara ilişkin bu bölüm, 
yalnızca bilgiler ile değil, ilgili mevzuatın tümüyle birlikte bir bütün teşkil edecek şekilde 
değerlendirilmelidir. 

4.1 Mevzuata İlişkin Genel Bilgiler 

Bu bölümde Şirketin faaliyetlerine uygulanan özel ve genel mevzuata ilişkin genel bir bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

4.1.1  Mevzuata Genel Bakış 

Şirketin temel faaliyeti müşterilerine teknoloji ürünlerinin dağıtımına ilişkin hizmet sunmaktır. 
Şirket'in yürüttüğü faaliyetlerin tabi olduğu kanuni düzenlemeler sıklıkla değişikliğe uğramaktadır. 

Şirketin faaliyetleri çeşitli ve oldukça kapsamlı yasalara ve sair düzenlemelere tabi olup, bunlar 
sadece gümrük ve e-ticaret sektörünü kapsamakla kalmayıp, ayrıca icra edilen diğer özel faaliyetler 
bazında değişiklik gösterebilen, çevre, kişisel verilerin korunması ve çalışan hakları gibi alanları da 
kapsamaktadır. 

4.1.2  Düzenleyici Kurumlar ve İlgili Diğer Kamu Kuruluşları 

Şirket'in Türkiye'deki faaliyetlerinin denetim ve gözetiminden sorumlu temel resmi kurumlar ve söz 
konusu resmi kurumların yetki ve sorumluluk alanlan ve Şirket'in faaliyetlerine ilişkin temel görev ve 
sorumlulukları aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; perakende sektörü, tüketicilerin korunması ve e-ticaretin 
düzenlenmesinden sorumlu resmi kurumdur. ., 
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o Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; istihdamın, çalışanların hak ve ücretlerinin ve mesleki 
sağlık ve güvenliğinden sorumlu resmi kurumdur. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; çevreye ve çevrenin korunmasına ilişkin konuların 
düzenlenmesinden sorumludur. 

• İçişleri Bakahhğı; özel güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesinden sorumludur. 

4,2 Şirket'in Faaliyetlerine Uygulanan Mevzuat 

Aşağıda 
Şirkete uygulanabilir olduğu ölçüde, gümrük mevzuatı, e-ticaret mevzuatı, tüketicilerin 

korunması ve kişisel verilerin korunması ve çevre mevzuatında yer alan önemli düzenlemeler 
anlatılmaktadır. 

4.2.1  Gümrük Mevzuatı 

Şirket sattığı ürünlerin bir bölümünü ithal etmesi nedeniyle gümrük mevzuatına tabidir. 

Türkiye ile diğer ülkeler arasında, ilgili taraflar arasındaki gümrük ilişkilerini etkileyebilecek gümrük 
birliği sözleşmesi, serbest ticaret sözleşmesi ve tarife dışı engeller gibi çeşitli kanun ve düzenlemeler 
bulunmaktadır. Bu gümrük düzenlemelerinin, yeni bir ülkeden ithalat yapma veya yeni bir ülkeye 
ihracat yapma kararı sürecinde, ilgili ülkeyle geçerli olan sözleşme veya tarife dışı engeller bulunup 
bulunmadığının tespiti için incelenmesi gerekmektedir. 

Türkiye ve Avrupa Birliği  (AR),  gümrük birliği anlaşması ("Gümrük Birliği Anlaşması") imzalamış 
olup, bu birlik, gümrük birliğinin uygulanması hakkındaki  6  Mart  1995  sayılı  36.  Türkiye-Avrupa 
Birliği Ortaklık Konseyi kararıyla ("Karar") I Ocak  1996  tarihinde yürürlüğe ginrüştir. Gümrük 
Birliği Anlaşması kapsamında, tanm ürünleri gibi istisnaya konu bazı mallar haricinde, mallar AB 
içerisinde serbest dolaşımda olduklannı gösteren ATR taşıma belgesiyle birlikte taşındıkları takdirde, 
gümrük sınırlamalarına tabi olmaksızın ithal ve ihraç edilebilir. 

Türkiye Gümrük Birliği ne  katıldığında, AB ürünleri hakkındaki teknik mevzuatı uyumlaştırmayı 
taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar Türkiye yaklaşık  250  kanun ve düzenleme 
gerçekleştirmiş ve bunlarda ilgili güncellemeleri yapmıştır. Bu uygulama sonucunda,  1999  yılında 
4458  sayılı Gümrük Kanunu ("Gümrük Kanunu") yürürlüğe girmiştir. 

Türk hukuku uyarınca, gümrük vergileri gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte geçerli olan 
gümrük tarifesine göre hesaplanmaktadır. Türk gümrük tarifesi, uyumlaştırma sistemine göre 
hazırlanmaktadır ve her mal,  12  haneli bir GTİP Koduyla belirlenmektedir. AB ve Türkiye'de 
malların tutarlı bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için, GTIP Kodunun ilk sekiz hanesi AB 
tarifesiyle aynıdır. 

Her yılki ithalat rejimi,  31  Aralık  1995  tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına 
dayanmaktadır. ithalat Rejimi Kararı her yı l  31  Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yeniden 
yayımlanmakta ve izleyen I Ocak tarihinde yürürlüğe girmektedir.  2017  için ithalat rejiminde, 
ithalattaki menşe ülkeye veya ülke gruplarına göre zirai ve sınai ürünlere uygulanan gümrük 
vergilerini gösteren altı liste bulunmaktadır. 

4.2.2  E-Ticaret Mevzuatı 

6563  sayı lı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ("E-Ticaret Kanunu") temel olarak 
ticari iletişimi, hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik yollarla yapılan sözleşmeleri ve 
elektronik ticaret hakkında bilgi verme yükümlülüklerini düzenlemektedir. Şirket'in 

y,j2ainet.com.tr üzerinden yapılan satış işlemleri "e-ticaret" sayılmakta ve Şirket, E-Ticaret 
Kanunu kapsamında "hizmet sağlayıcı" sayılmaktadır.

 

.;! 



Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No.2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0212 376 64 64 
wwwesin.ay.ır 

E-Ticaret Kanununa göre,  online  satış sözleşmesi yapmadan önce sunulacak bilgiler, ticari mesajlar 
ve kişisel verilerin korunması hakkında Şirketin bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. 

E-Ticaret Kanunuyla birlikte Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 
("Ticari İletişim Yönetmeliği") ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet 
Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ("Hizmet Sağlayıcı Yönetmeliği") Şirket için de geçerli olan bazı 
yükümlülükler getirmektedir. 

4.2.2.1  Ticari İletişim Yönetmeliği 

Ticari İletişim Yönetmeliği, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kar amacıyla yapılan elektronik 
ticaret hakkındaki tüm iletişime ilişkin usul ve esasları tespit etmektedir. Bu nedenle bu kapsamdaki 
her iletişimin Ticareti İletişim Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uygun olması gerekecektir. 

Ticari İletişim Yönetıneliği uyarınca: 

. Ancak alıcının önceden izin vermiş olması halinde ticari elektronik mesaj gönderilebilir. Bu izin 
yazılı şekilde ya da her türlü elektronik iletişim cihazı kullanılarak alınabilir. 

. Ticari elektronik mesajın içeriğinin alıcıdan alınan iznin içeriğine uygun olması zorunludur. 

. Hizmet sağlayıcının kimliğini gösteren bilgilerin ve telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj 
numarası ve e-posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinin mesajda sunulması 
zorunludur. 

. Alıcılar, istedikleri an, neden göstermeksizin ticari elektronik mesaj almayı reddedebilirler. Bu 
reddin iletilmesinden sonra, hizmet sağlayıcının üç işgünü içinde alıcıya elektronik mesaj 
göndermeyi durdurması gerekmektedir. 

4,2.2.2  Hizmet Sağlayıcı Yönetmeliği 

Hizmet Sağlayıcı Yönetmeliği uyarınca, hizmet sağlayıcılar aşağıdaki şartlara tabidir; 

. E-ticaret platformu işleten hizmet sağlayıcıların Hizmet Sağlayıcı Yönetmeliği'nde belirtilen 
bilgileri e-ticaret platformlarinda sunmalan zorunludur. 

. Hizmet sağlayıcılar, kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesini ve bu verilerin hukuka 
aykırı şekilde işlenmesini önlemek için gereken önlemleri almak zorundadır.  Vermin  ilgili 
kişinin izni önceden açık şekilde alınmadan, başka amaçlar için üçüncü kişilere transfer 
edilmesi, işlenmesi veya kullanılması yasaktır. 

Hizmet sağlayıcılar, e-ticaret işlemleri hakkındaki elektronik kayıtların tamamını üç yıl süresince 
saklamaları ve bu kayıtları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 'nın talebi üzerine sunmaları gerekmektedir. 
4.2.3  Tüketicilerin Korunması Mevzuatı 

Türkiye'de tüketicilerin korunması, esas olarak  6502  sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 
("Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun") tabidir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 
temel olarak, ayıplı mallar ve/veya hizmetler ve satış sözleşmelerinin tüketiciler için haksız sayılan 
şartları gibi çeşitli konularda üreticilerinlithalatçılarınlsatıcıların ve tüketicilerin karşı lıklı hak ve 
yükümlülüklerini kapsamaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun sadece tüketicilerle yapılan 
işlemlere uygulanmaktadır. 

Şirket, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, ithal ettiği malların "ithalatçı"sı olarak 
sayılmakta olup tüketicilere doğrudan satış yapmadığı için "satıcı" sıtktını taşımamaktadır. Şirketin, 
ithal ettiği mallar bakımından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bazı sorumluluk 
ve görevleri bulunmaktadır. f)  
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4.2.3.1 Ayıplı  Mallar 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, ambalajında, etiketinde, kullanma kılavuzunda, 
reklamlarında veya uyanlarında yer alan, satıcının beyan ettiği veya starıdartlarla veya teknik 
düzenlemelerle belirlenen kaliteyi veya özellikleri etkileyen malzeme ayıplarını, hukuki ayıpları veya 
ekonomik ayıplan taşıyan mallar ayıplı maldır. 

Muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları 
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak 
kabul edilir. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, tüketici, maldaki ayıbı fark ettikten sonra, ithalatçının 
ayıplı malı değiştirmesini veya ücretsiz olarak tamir etmesini talep edebilir. İthalatçı, tüketicinin 
talebini takip eden  30  işgünü içerisinde tüketicinin ayıbın telafisi için yaptığı seçimi gerçekleştirmek 
zorundadır. 

4.2.3.2  Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetler 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Garanti Belgesi Yönetmeliğinde ("Garanti Belgesi 
Yönetmeliği"), ithalatçıların ithal ettikleri tüketici malları için tüketicilere garanti belgesi vermek 
zorunda oldukları düzenlenmektedir. Garanti belgesiyle satılacak malların listesi Garanti Belgesi 
Yönetmeliği'nin ekinde yer almaktadır. Garanti süresi, tüketici malının teslim tarihinden itibaren en az 
iki yıldır, ancak bu süre malın cinsine göre değişebilir. 

İthalatçıların ithal ettikleri mallar için bu malların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen 
ömürleri süresince satış sonrası teknik hizmet sunmaları zorunludur. Her malın ömrü (üç ila on yıl) ve 
azami tamir süresi, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde düzenlemektedir. Ithalatçıların, 
tüketicinin talebi halinde yedek parça satmaktan imtina etmeleri yasaktır. 

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'ne göre, bir malın ithalatçısı, gerekli teknik personele sahip olan 
belirli sayıda satış sonrası hizmet sağlayıcı kurmak veya Mlihazırda kurulmuş ve çalışmakta olan satış 
sonrası hizmet sağlayıcılarla sözleşme yapmak zorundadır. Bu satış sonrası hizmet sağlayıcıların 
sayısı, malın Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde gösterilen türüne ve şartlarına göre 
değişmektedir. Bu kapsamda ithalatçıların Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde listesi verilen 
ürünler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almaları 
zorunludur. 

İthalatçı, satış sonrası hizmetlerden yetkili hizmet sağlayıcılarla birlikte sorumludur. 

Garanti süresi içinde ortaya çıkan ayıplarda, malın garanti süresi içinde yetkili hizmet sağlayıcıya 
teslim edildiği tarihten sonraki  10  gün içinde malın tamirinin tamamlanmaması halinde, tüketiciye 
tamirin tamamlanmasına kadar benzer özelliklere sahip bir ürün sunulması zorunludur. 

İthalatçılar, satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlamak, yetkili servis istasyonlarının işlerini izlemek ve kontrol etmek ve eksiklikleri tespit etmekle 
yükümlüdür. 

Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği 
uyarınca, ithalatçılar tanıtma ve kullanma kılavuzu vermekle yükümlüdür. Tanıtma ve kullanma 
kılavuzları ve ürünün tanıtımı, kullanımı, kurulumu, bakımı ve ufak tamirleri hakkındaki tüm bilgiler 
Türkçe olmak zorundadır. 

4,2.3.3  Tüketici Talepleri 

Tüketiciler, malın değerine göre hak talepleri için tüketici hakem heyetleri veya tüketici 
mahkemelerine başvurabilirler. 
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2018  yılında  2018  yılı için  6.860  TL (ilçelerde  4.570  TL) eşiğinin altında kalan tüketici şikyetlerinin 
tüketici hakem heyetleri nezdinde, bu eşiğin üstündeki şikayetlerin ise tüketici mahkemeleri nezdinde 
görülmesi gerekmektedir. 

4.2.4 Verilerin  Korunması 

Türkiye'de kişisel verilerin korunması hakkındaki ilk özel kanun olan  6698  sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ("Veri Koruma Kanunu")  7  Nisan  2016  tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Veri Koruma Kanunu, Avrupa Birliği'nin 95/46/EC sayılı Veri Koruma Direktifı örnek alınarak 
hazırlanmıştır ve  5  Ekim  2016  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı 
şekilde toplanması, işlenmesi ve iletilmesini, Türk Ceza Kanunu kapsamındaki hapis cezaları da dahil 
olmak üzere, bir dizi idari para cezalarına ve cezai yaptırımlara bağlamıştır. 

Veri Koruma Kanunu aşağıdaki önemli şartları getirmiştir: 

. Kişisel veriler ancak ilgili kişinin açık rızası veya Veri Koruma Kanunu'nda belirtilen 
koşulların gerçekleşmesi halinde işlenebilir. 

. ilgili kişilerin kişisel verilere erişme ve veri sorumlusuna başvurma hakkı vardır. 

• Uluslararası veri aktarımları için ilgili kişilerin açık rızası gereklidir ve bu açık rıza olmaması 
halinde, veri ihraç ve ithal edenlerin ek yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. 

. Veri sorumlusu kuruluşların bilgi güvenliğini sağlamak için uygun güvenlik önlemleri almaları 
gerekmektedir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  28  Ekim  2017  tarihinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 
veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği yayımlamış olup, bu yönetmelik I Ocak  2018 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi 
hakkındaki usul ve esasları düzenlemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  16  Kasım  2017 
tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği 
yayımlanmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  30  Anlık  2017  tarihinde Veri Sorumluları Sicili 
Hakkında Yönetmeliği yayımlayarak, veri sorumluları sicili hakkındaki usul ve esasları tespit etmiştir. 
10  Mart  2018  tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri sorumlularının aydınlatma 
yükümlülüğüne ilişkin detayları düzenlemek amacıyla Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ yayınlamıştır. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, özel 
nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınması gerekli güvenlik önlemlerine ilişkin hukuken bağlayıcı 
bir ilke karar yayınlanmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bunlara ek olarak, açık izin, açık iznin 
bulunmadığı hallerde veri işleme istisnaları ve uluslararası veri aktarımları hakkındaki kuralları nasıl 
yorumlayacağına ışık tutan görüşler de yayımlamıştır. 

Veri Koruma Kanunu'nda, aralarında hapis cezalarının, idari para cezalarının ve tazminatların da 
bulunduğu çeşitli yaptırım mekanizmaları bulunmaktadır. Veri Koruma Kanununu ihlal eden veri 
sorumluları, bir yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezasını da kapsayan çeşitli cezalara çarptınılabilir. 
Veri sorumlusunun verilerin konusu olan kişiye gerekli bildirimlerde bulunmaması halinde  5.000  ile 
100.000  TL arasında para cezasına çarptırılması da söz konusu olabilir. Veri sorumlusu, veri 
güvenliğiyle ilgili yükilmlülüklere uymadığı takdirde,  25.000  ile  1.000.000  TL arasında para cezasına 
çarptınılabilir. Veri sorumlusu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği 
takdirde,  20.000  ile  1.000.000  TL arasında para cezasına çarptırılabilir. ilgili kişiler, veri 
sorumlularından ve veri işleyenlerden zararlarının tazminini talep etme hakkına sahiptirler. 
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4.2.5  Çevre  Mevzuatı 

 

Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili konular, Türkiye'de faaliyette bulunan işletmeleri etkileyen 
birtalum kanun ve yasal düzenlemelere tabidir. Sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili mevzuat, Avrupa 
Birliği düzenlemeleriyle uyumluluğun sağlanması için katı ve kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Bu 
nedenle, Şirket'in de ilgili yasal düzenlemeler ile uyumlu olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir. 

Depolarda gerçekleştirilen faaliyetler sonucu oluşan atıkların toplanması, depolanması ve imha 
edilmesi Çevre Bakanlığı'nın düzenlemelerine tabidir. Her depo, ürettiği atıkları toplamak, usulüne 
göre ayırmak ve bu atıkları geçici veya düzenli olarak depolamaktan sorumludur. Şirketin 
dağıtıcılığını yaptığı ürünlerin, müşterilere dağıtılmasından önce tutuldukları depolarda yürütülen 
faaliyetler sırasında çeşitli türde atıklar ortaya çıkmaktadır. Şirket, bu atıkların taşınması ve imhasına 
ilişkin olarak hizmet veren lisanslı üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ile sözleşmeler yapmıştır. 
4.2.5.1  Genel Bilgiler 

Türkiye'de çevreye ilişkin konular iki temel başlık altında düzenlenmektedir: 

Çevre izni: Faaliyetlerini sürdürmek için ilgili çevre izin ve lisansları alması gereken 
tesislerin değerlendirilmesi, 

e Çevresel etki değerlendirmesi: Tesis veya projenin çevreye olan etkilerinin ölçülmesidir. 

Teknoloji ve kentleşmenin getirdiği gelişmelere uyum sağlamak için zaman içinde sıklıkla değiştirilen 
ve yeni düzenlemelere konu olan çeşitli kanun ve yönetmeliklerle düzenlenen tesislere dair çevresel 
konular Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği ve ÇED Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. 
4.2.5.2  Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), planlanan projelerin çevre üzerindeki, olumlu ve olumsuz, 
potansiyel etkilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, negatif etkilerin söz konusu olması halinde 
bunların önlemesi veya en azından  minimize  edilmesi ve projelerin yapımı veya gerçekleştirilmesi 
safhalannın kontrol edilmesi ve denetlenmesi ve alternatif konum ve teknolojilerin tercih edilmesine 
ilişkin konuları kapsar. 

Şirket'in faaliyetleri ÇED Yönetmeliği kapsamına girmemektedir. Bu kapsamda Şirketin, İstanbul 
Valiliği Çevre ve Şehircilik Il Müdürlüğü'nden  B.09.4.  ILM.0.34.07.00 sayılı "ÇED Kapsanı Dışı" 
yazısı da bulunmaktadır. 

4.2.5.3  Çevre izni 

Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca tesislerin geçmişteki gibi farklı çevre izinleri almak yerine 
(hava emisyonu izni, atık su deşarjı izni gibi), beş yıl geçerli tek bir çevre izni almalan gerekmektedir. 
Çevre izin ve 4isans Yönetmeliği 'geçici faaliyet belgesi' adlı bir geçici belge ve (i) hava emisyonu, 
çevresel gürültü, atik su deşarjı ve derin deniz deşarj ı olmak üzere başvuran tesisin tabi olduğu dört 
temel kontrolün birleşimi olan Çevre izni ve (ii) başvuran tesisin teknik yeterliliğine yönelik çevre 
izin ve lisansı olmak üzere iki tip izin sağlamaktadır. 

Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği'nin I. ve  2.  ekleri kapsamında yer alan işletmelerin Çevre izni veya 
Çevre izin ve Lisansı alması gerekmektedir. Bu çevresel izinlerin kapsamı ilgili tesisin faaliyet 
alanına göre değişmektedir. Söz konusu Yönetmelikle Ek I kapsamında sayılan tesisler yürüttükleri 
faaliyetler dolayısı ile çevre kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler olarak kabul edilmekte ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin almakta, Ek  2  kapsamında gösterilen alanlarda faaliyet 
gösteren tesisler ise çevreye daha az kirletici etkide kabul edilmekte ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 'nın il müdürlüklerinden izin almaları gerekmektedir. 

/\ 
1/ ] 
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Şirket'in faaliyetlerini yürüttüğü depoları ve genel merkezi, Ek I ve Ek 2'de yer alan listelerdeki 
tesisler kapsamında yer almamak-ta olup, Şirket, Çevre izin ve Lisans Yönetmeliğine tabi değildir. 

4.2.5.4  Atık Yönetimine ilişkin Yükümlülükler 
4.2.5.4.1  Atık Yönetimi Yönetmeliği 

Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca, ambalaj atığı, atık pil ve akümülatör, atık elektrikli ve 
elektronik eşya üreten tesisler (Atık Yönetimi Yönetmeliği'nde Ek 4'te tehlikeli ve tehlikesiz 
maddeler olarak sayılmaktadır) atık üreticilerinin yükümlülüklerine tabidir. Bu yönetmelik 
kapsamında "üretici", mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere, satış yönetimine 
bağlı olmaksızın kendi markasıyla ürün üreten ve satan, kendi markasıyla başka tedarikçiler 
tarafından üretilen urunieri satan ve ticari amaçla ürün ithal eden gerçek ve/veya tüzel kişiler olarak 
tanımlanmaktadır. Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında üretici olarak tanımlanan gerçek veya 
tüzel kişiler, aynı zamanda atık üreticisi sayılmaktadır. Şirket, yurt dışından ithal ettiği veya 
Türkiye'den temin ettiği ürünleri depolarında muhafaza etmesi nedeniyle, bu yönetmelik kapsamında 
üretici sayılmakta olup, genişletilmiş üretici sorumluluğuna tabidir. 

Genişletilmiş üretici sorumluluğu, elektrikli ve elektronik eşya, ambalaj, pil, akümülatör ve araç 
ürünlerini kapsamaktadır. Üreticilerin ürünlerinin tasarımından itibaren ambalajların geri dönüşümünü 
ve yeniden kullanımını sağlamaya kadar bir dizi gerekli önlemi almaları gerekmektedir. Atık 
Yönetimi Yönetmeliği'nin  8.  ve  9.  maddeleri uyarınca, atık üreticilerinin atık üretimlerini asgariye 
indirmek için gerekli önlemleri almalan, atık yönetimi planı hazırlamaları, bu planı Çevre 
Bakanlığı'nın ilgili il müdürlüğüne sunmalan ve onay almaları, ürettikleri atıkların kaydını tutmaları, 
uygun ambalaj ve etiketleme yapmaları, Çevre Bakanlığı'nın çevrim içi  (online)  sistemindeki atık 
beyan formunu doldurmaları, onaylatmaları ve bu beyanın bir suretini beş yıl süresince saklamaları 
gerekmekte olup, ayrıca atıkların niteliğine göre, atıkların toplanması, taşınması ve işlenmesiyle ilgili 
masrafları üstlenmeleri gerekmektedir. Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, atık üreticisi olarak 
Şirket'in yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. 

Çevre izin ve lisanslarından muaf olan tesislerin, ürettikleri atık miktarı ve türü hakkındaki bilgileri 
atık yönetimi planlarında göstermeleri gerekmektedir. Atıkların toplanması, taşınması, geri dönüşümü 
ve/veya imhası, Çevre Bakanlığı'ndan veya bu bakanlığın ilgili müdürlüklerinden ya da usulüne 
uygun olarak yetkilendirilmiş ve gerekli izin ve/veya lisansları almış tesisler, atık üreticileri veya 
yetkilendirilmiş tesisler veya lisanslı taşıma firmaları taraffindan gerçekleştirilmektedir. Atık Yönetimi 
Yönetmeliği uyarınca, atık üreten tesislerin her bir yıla ilişkin atık beyanlarını sonraki yılın Mart 
ayına kadar elektronik sistem üzerinden sunmaları gerekmektedir. 

Lisanslı atık imha şirketlerinin, tesislerin ürettikleri atıkları toplayarak imha etmeleri gerekmektedir. 
Bu atıkların imhası, belediyeler ve belediyelerin lisanslı atık imha şirketleri tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, tesisler, ürettikleri atıkların imhası için belediyelerle işbirliği 
içerisinde tehlikeli atık imha düzenlemeleri ve anlaşmaları yapmaktadırlar. 

Şirket, depolanndaki faaliyetleri sonucu oluşan (i) atık pifrerin imhası için Taşınabilir Pul Üreticileri 
ve İthalatçıları Derneği  ("TAP"),  (ii) atık elektrikli ve elektronik ürünlerin imhası için Bilişim 
Sanayicileri Derneği ("TUBİSAD") ve  (iii)  ambalaj atıklarının imhası için Tüketici ve Çevre Eğitim 
Vakfı ("TUKÇEV") ile sözleşmeler yapmıştır.  TAP,  TUBISAD ve TUKÇEV, Çevre Bakanlığı 'ndan 
gerekli lisans ve izinleri almış ve atıkların imhası için usulüne göre yetkilendirilmiş kuruluşlardır. 

Tesisler, günlük operasyonları sırasında ürettikleri atıklar için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne 
tabi bulunmaktadır. Söz konusu yönetmelik uyarınca, tesislerde oluşan atıksuların bertarafı için, ilgili 
belediyelerden atıksu bağlantı izni alınması zorunludur. Tesislerin atıksu yönetimi genel olarak çevrç 
yönetimi planlarıyla düzenlenmekte ve bu planlar zaman içerisinde revize edilebilmektedir. Bir tesis 
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atık suyunda kirlilik kaynağı bulunmadığı takdirde, bu atık doğrudan kanalizasyon sistemine tahliye 
edilebilmektedir. Kanalizasyon sistemine boşaltım için gereken şartları taşıniayan atıksulann ilk 
olarak ön arıtma sisteminde arıtılması, daha sonra kanalizasyona tahliye edilmesi gerekmektedir. 
Şirket'in, depolarında oluşan evsel nitelikteki atıksularını kanalizasyona boşaltabilmesi için Istanbul 
Su ve Kanalizasyon idaresi ("1SKI)  taraffindan verilen kanal bağlantı iznine sahip olması gerekmekte 
olup, Şirket ilgili iznin alınması için gerekli çalışmaları yürütmektedir. 

4.2.5.4.2  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ("AEEE Kontrolü 
Yön et m e liğ i") 

ABBE  Kontrolü Yönetmeliği uyarınca "üretici", kendi markasıyla ürün üreten ve satan, kendi 
markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen ürünleri satan ve ticari amaçla ürün ithal eden gerçek 
ve tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.  ABBE  Kontrolü Yönetmeliği, "dağıtıcı"yı ise elektronik 
iletişim yoluyla yapılan satışlar da dahil olmak üzere, ticari olarak kullanıcıya elektrikli veya 
elektronik eşya ulaştıran gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlamaktadır. Şirket, yurt dışından ithal 
ettiği veya yurt içinden temin ettiği ürünleri depolannda muhafaza etmesi ve ürünleri satması, bu 
ürünlere yönelik olarak müşteri veya tüketici talepleri üzerine teknik servis hizmetleri sağlaması 
nedeniyle, bu yönetmelik kapsamında hem üretici hem de dağıtıcı sayılmakta olup, genişletilmiş 
üretici sorumluluğuna tabidir. Şirket, depolarını AEBE Kontrolü Yönetmeliği kapsamında öngörülen 
yükümlülüklerle uyumlu şekilde işletmektedir. 

ABBE  Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, elektrikli ve elektronik cihazların üreticileri ve dağıtıcıları 
bazı yükümlülüldere tabidir. Bu yükümlülükler, yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin 
Icullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları 
yapmak, yönetmeliğin  5.  maddesinde öngörülen teknik şartların tamamına riayet etmek, ilgili 
belgelerin tamamını "AEEE Kontrolü Yönetmeliğine uygun' ifadesini de içerecek şekilde yenilemek 
ve  ABBE  Geri Dönüşüm Planı hazırlamak gibi bir takım yükümlülüklerden oluşmaktadır. 

Dağıtıcılann, talep üzerine tüketicilerden kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazları temin etmek, 
evsel elektrikli ve elektronik cihazlar için konteynerler bulundurmak, toplanan atıklar hakkında 
koordinasyon merkezlerine bilgi vermek, söz konusu atıkları ilgili tesislere teslim etmek ve satış 
offislerinde  ABBE  Kontrolü Yönetmeliği'nin ekinde yer alan sembolü ve bağlantı lı bilgileri 
kullanmaları gerekmektedir. 

4.2.5.4.3  Atık  P11  ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ("Atık  P11  Yönetmeliği") 

Üreticinin Türkiye'de bulunmaması halinde, ithalatçıların üretici sayılmaları nedeniyle, pil ve 
akümülatör ithalatçısı ve pil ve akümülatör tedarik zincirinin bir halkası olarak Şirket, Atık Pil 
Yönetmeliği kapsamında üreticiler için öngörülen bazı yükümlülüklere de tabi bulunmaktadır. 

Atık Pil Yönetmeliği uyarınca, pil ve akümülatör ithal eden ve satan tüm işletmeler, 

. pil üreticilerinin kuracakları sisteme uygun olarak tüketiciler tarafından getirilen atık pilleri 
ücretsiz olarak almakla, 

• atık pil toplama sistemi olmayan markaların pillerini satınamakla, 

. tüketicilerin getirdiği atık pillerin, üreticinin öngördüğü şekilde üreticiye veya üreticinin 
yetkilendirdiği bir kuruluşa gönderilmesini sağlamakla, 

. işyerlerinde tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde yer alan uyarı ve bilgiler ile atık 
pillerin toplanma şekli ve yerleri hakkındaki bilgileri sunmakla, 

üreticilerin veya yetkilendirdikleri kuruluşların Atık Pil Yönetmeliği'ne uygun olarak temin 
edecekleri atık  p11  konteynerlerini bulundurmakla '1 

H 
I 
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yükümlüdürler. 

 

Pillerin iadesi ve imhası hakkındaki yükümlülüklere uyulmadığı takdirde faaliyetten geçici olarak 
men yaptırı m uygulanmaktadır. Şirketten edinilen bilgi uyarınca, Şirket tüm faaliyetlerini Atık Pil 
Yönetmeliği kapsamında öngörülen yükümlülüklerle uyumlu şekilde gerçekleştirmektedir. 
4.2.5.4.4  Ambalaj Atıldanmn Kontrolü Yönetmeliği ("Ambalaj AtIğı Yönetmeliği") 

Şirket, üreticisi yurt dışında bulunan ambalajlı ürünleri Türkiye'ye ithal etmesi sebebiyle, Ambalaj 
Atığı Yönetmeliği kapsamında bu ürünleri Türk piyasasına süren kuruluş olarak nitelendirilmektedir. 

Ambalaj Atığı Yönetmeliği uyarınca, ambalajlı ürünleri piyasaya sürenler, 

yeniden kullanıma uygun ambalajları tercih etmek, 

• bu yönetmelik kapsamında ambalaj atıklannı önleme ile ilgili tedbirleri almak, 

. bu yönetmelik kapsamındaki geri dönüşüm hedeflerini sağlamak, 

o ambalajların yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmek 

gibi uygulamaları gerçekleştirmek ile yükümlüdürler. 

Ambalaj Atığı Yönetmeliği, dağıtıcılara ve/veya perakende satıcılara bu yükümlülükleri hakkında üç 
seçenek sunmaktadır: Biriken ambalaj lar için ücret almak, belediyelerle sözleşme yapmak veya bu 
ambalaj atıklarının bertaraffi için yetkili kuruluşlarla anlaşma yapmak. Şirket, depolarmda oluşan 
ambalaj atıklarının Ambalaj Atığı Yönetmeliği'ne uygun olarak bertaraf edilmesi için TUKÇEV ile 
sözleşme yapmıştır. 

4.2.5.4.5  Yaptırımlar 

Çevre Kanunu kapsamında, ilgili yönetmelikler ve sair mevzuat uyarınca öngörülen atık depolama, 
atık bertarafı, atık su deşarjı yükümlülüklerine ilişkin yasak ve sınırlamalara aykırı hareket edenler 
için  100  TL ..  6.000.000  TL arasında değişiklik gösteren idari para cezaları öngörülmüştür. fraveten, 
mevzuata aykırı hareket eden kişilerin ihlallerini derhal sonlandırmaları veya verilen süre içerisinde 
ihlalin giderilmemesi durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri taraffindan 
faaliyetlerin kısmen, tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulmasına karar verilebilir veya  Malin 
tekrarlanma sıklığına ve/veya etki ve önemine göre Çevre izni iptal edilebilir. 

4.2.6  işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, bir istisna söz konusu olmadığı müddetçe 
işletmelerin, işyerinde faaliyete başlamadan önce, ofısler, mağazalar, şirket merkezleri ve depolar gibi 
işyerleri için bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasını zorunlu kılmaktadır. Şirket'in yürütmekte 
olduğu faaliyetleri de söz konusu yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklere tabidir. Bu nedenle 
Şirketin genel merkezi, şubeleri ve depolarından her biri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması 
gdrekmektedir. Şirketin, Dudullu'da bulunan genel merkezi ve bir deposu için işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı bulunmaktadır. Şirket'in depoları İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almakta 
olup,  4562  sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun  4.  maddesi uyarınca, bu bölgelerde yer alan 
işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatları bulundukları Organize Sanayi Bölgesi tarafından 
verilmekte ve denetlenmektedir. Işbu Rapor tarihi itibarıyla, Dudullu'daki ikinci deposu için Istanbul 
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ne işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu Organize Sanayi 
Bölgesi mevzuatına uygun olarak yapılmıştır ve Şirketten edinilen bilgi uyarınca, süreç devam 
etmektedir. 
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4.2.7  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

5188  sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel 
güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi ilgili valiliğin iznine 
tabidir. Ozel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların 
yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

Şirket, aşağıda  5.11.7  numaralı bölümde açıklandığı üzere Alternatif Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 
ile akdettiği sözleşme kapsamında özel güvenlik hizmeti almaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in Istanbul 
Valiliği taraffindan Dudullu'daki merkez binası ve bileşik deposu için  2013/738  belge numaralı ve 
Dudullu'daki ikinci deposu için  2013/822  belge numaralı olmak üzere iki adet özel güvenlik izin 
belgesi bulunmaktadır. 

S. Sözleşmeler 

Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi amacıyla imzaladığı sözleşmeler genel olarak şunlardan 
oluşmaktadır: (i) kira sözleşmeleri; (ii) finansman sözleşmeleri;  (iii)  distribütörlük sözleşmeleri;  (iv) 
bayinet sözleşmesi;  (v)  müşteri sözleşmeleri; (vi) lojistik hizmeti sözleşmeleri;  (vii)  bilgi teknolojileri 
sözleşmeleri;  (viii)  çalışan sözleşmeleri; (xiv) sigorta sözleşmeleri ve poliçeleri;  (x)  danışmanlık 
sözleşmeleri ve  (xi)  diğer sözleşmeler. 

5.1 Kira  Sözleşmeleri 

Şirket'in merkezi, depoları ve Ankara ve Izmir'deki offisleri de dhi1 olmak üzere, Şirket tarafından 
kullanılan tüm taşınnazlar kira sözleşmeleri kapsamında kullanılmaktadır. Şirket, Dudullu'da yer alan 
bir deposu ve merkez ofisi alt kin sözleşmeleri uyarınca kullanılmaktadır. Bu taşınmazların kiraya 
vereni ve kiralayanı Yıldız Holding bünyesinde bulunan şirketlerdir. 

5.1.1  Süre ve fesih 

Şirketin imzaladığı kira sözleşmelerinin çoğunda bir yıllık kendiliğinden uzatma hakkı mevcut olup, 
aynı zamanda bu sözleşmelerde Şirket'e, ilgili sözleşmelerin süresinin bitiminden bir ila üç ay 
önceden bildirimde bulunmak suretiyle tek taraflı fesih hakkı da tanınmaktadır. Bu bildirim süreleri 
sözleşmeden sözleşmeye değişiklik göstermektedir. 

5.1.2  Uyarlama 

Taraf olunan kira sözleşmelerinin bazılannda sözleşmenin uzatılmasında kira bedelinin uyarlanmasını 
öngören özel hükümler bulunmaktayken, geri kalan kısmında herhangi bir özel hüküm 
bulunmamaktadır. Ayrıca, TBK uyarınca, beş yıldan uzun süreli (ya da uzatılarak beş yıldan uzun 
süreli hale gelecek olan) kira sözleşmelerinde, taraflann kira bedeli uyarlamasında anlaşamaması 
durumunda, kira bedeli, kiralayanın başvurusu üzerine yetkili mahkeme tarafından belirlenebilir. 
Mahkeme, uyarlanmış kin bedelini belirlerken, enflasyonu, gayrimenkulün durumunu ve benzer 
gayrimenkullerin kin bedellerini dikkate alır. TBK'nın anılan hükmü I Temmuz 2020'de yürürlüğe 
girecek olup, ilgili kira sözleşmesinin beş yıldan fazla bir süre için uzatılması durumunda, 
kinlayanlar, kira bedelinin arttırılması için  2020  yılından itibaren mahkemelere başvurabilecektir. 

5.1.3 Kira  bedeli 

Şirket'in taraf olduğu kira sözleşmelerindeki bedeller sabit olup, bu kira bedelleri aylık olarak 
belirlenmiştir. 

5.1.4  Kontrol değişikliği 

Şirketin taraf olduğu kira sözleşmelerinde, Şirketin kontrol değişikliği durumunda 
sözleşmeyi sona erdirme hakkı veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
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Şirketin  imzaladığı kira sözleşmelerinde, Şirketin ilgili sözleşmeleri tapuya şerhini talep etme hakkı 
bulunmamaktadır. 

5.2 Finansman Sözleşmeleri 

Şirket'in, sermaye harcamalarını ve faaliyetlerini finanse etmek üzere imzaladığı çeşitli kredi ve 
finansman sözleşmeleri bulunmaktadır. Ayrıca, Şirketten edinilen bilgi uyarınca, Şirket günlük 
işlemleri için Yıldız Holding'den herhangi bir yazı lı sözleşme olmaksızın borçlanmakta ve bu işlemler 
için piyasa oranlarında faiz ödemektedir. 

5.2.1  Yıldız Holding Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi 

Şirket taraffindan verilen ve Ek-12'de yer alan beyan uyarınca,  12  Nisan  2018  tarihinde, Yıldız 
Holding ve Gözde Girişim ve Şirketin de öhil olduğu bazı grup şirketleri kredi verenlerinin bazıları 
ile Sendikasyon Kredisi Sözle5mesi3  akdetmiştir. Bu sözleşme uyarınca, Şirketin ilgili bankalara olan 
bir miktar borcu Yıldız Holding tarafından devralınmış ve Şirket, bu meblağ ile sınırlı olmak üzere 
Yıldız Holding'in Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'nden doğan borçlarına garantör olmuştur. 

İşbu Rapor'un  1.3.3  numaralı bölümünde açıklandığı üzere, Şirket pay sahiplerinden Gözde 
Girişim'in sahip olduğu tüm A grubu paylar, bu paylara bağlı haklar ve ileride sermaye artırımlarında 
bu paylara binaen çıkarılacak paylarla birlikte Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamında kullanılan 
kredilerin teminatını teşkil etmek üzere  12  Nisan  2018  tarihinde rehnedilmiştir.4 

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamında, Şirket'in garanti 
yükümlülüğüne ek bazı yükümlülükleri söz konusudur. Işbu yükümlülük ve taahhütler, sigorta 
yaptırma yükümlülüğü, Şirket'in ortaklık ve kontrol yapısında (grup içi değişiklikler ve halka arz 
hariç olmak üzere) değişiklik yapılmaması, ffinansal borçlanma sınırlandırmaları ve üçüncü şahıslara 
teminat verilmemesine yönelik taahhütler gibi hususları kapsamaktadır. 

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi, Şirket'in temettü dağıtımlarını 
kısıtlayıcı bir hüküm ihtiva etmemektedir. 

5.2.2  Türev Araç Sözleşmeleri 

Şirket, çeşitli bankalar ile tezgahüstü türev araç alım satımına ilişkin sözleşmeler akdetmiştir. Şirket 
bu kapsamda, Alternatifbank A.Ş. ile  27  Eylül  2017  tarihinde  1.000,000  ABD Doları baz döviz 
miktanna karşı lık olarak vade tarihi olan  5  Ocak  2018  tarihinde  3.794.800  TL; T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ile  29  Anlık  2017  tarihinde  1.000.000  ABD Doları ba.z döviz miktarına karşılık olarak vade 
tarihi olan  12  Ocak  2018  tarihinde  3.800.500  TL'yi vade sonunda temin etmek için vadeli döviz alım 
satım sözleşmesi akdetmiştir. 

Bunların yanı sıra T. Halk Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
ile tezgahüstü türev araçlara ilişkin çeşitli tarihlerde çerçeve sözleşmeler de akdetmiştir. 

5.2.3  Genel Kredi Sözleşmeleri 

Türk bankaları, müşterileri ile nakdi ve gayri nakdi kredilerin her çeşidini kapsayan ve müşterilerin, 
sözleşmede belirtilen belli bir üst limite kadar nakdi ve gayri nakdi her çeşit krediyi kullanmaya 

'sözkonusu kredi sözleşmesi, ticari sır ihtiva etmesi sebebiyle inceıememize sunulmamıştır. ' sÖz konusu pay rehni sözleşmesi, ticari sır ihtiva etmesi sebebiyle incelememize sunulmamışıı r. 
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imkAnı olan kredi sözleşmeleri imzalamaktadır. Şirket'in de farklı bankalar ile akdetmiş olduğu genel 
kredi sözleşmeleri bulunmaktadır. 

Söz konusu genel kredi sözleşmeleri, bankalarca standart formiarda hazırlanmakta olup müşteriler ile 
müzakere edilmemektedirler. Bu sözleşmeler, bankaların standart sözleşmeleri ve birbirleriyle ciddi 
benzerlikler göstermektedir. Bu sözleşmeler bankalara, (i) müşterinin onayını almaksızın herhangi bir 
zamanda, kredinin tamamını veya bir bölümünü kat etmeye, geri çağırmaya, durdurmaya veya iptal 
etmeye; (ii) müşterinin katlanmak zorunda olduğu ücret ve komisyon oranlarını tek taraflı olarak 
belirlemeye ve uygulamaya;  (iii)  ipotek, hesap ve taşınır rehni, alacağın temliki dAhil olmak üzere her 
çeşit teminatın sağlanmış olmasını talep etmeye ve  (iv)  herhangi bir zamanda ek teminatlar istemeye 
yetkili olmalarını sağlayan üstün haklar tanımaktadır. Bu sözleşmeler, belli bir süre ile sınırlı 
olmaksızın akdedilmişlerdir. 

Genel kredi sözleşmelerinin önemli hükümlerine aşağıda yer verilmektedir: 

Sözleşmeler, nakdi ve gayri nakdi kredileri kapsamaktadır. Müşterilere sağlanabilecek nakdi 
krediler arasında; yabancı para cinsinden nakdi krediler, cari hesap nakdi kredileri, vadeli 
nakdi krediler, preffinansman nakdi kredileri, ihracat kredileri, ithalat kredileri ve faktöring 
kredileri yer almaktadır. Gayrinakdi krediler kapsamında ise, teminat mektupları, akreditifler 
(teminat akreditifleri de dAhildir), garantiler, kontrgarantiler, avaller, kabul senetleri, teminat 
senetleri ve ciro edilebilir senetler yer almaktadır. 

• Sözleşmeler kapsamında, bankalar (i) müşterileri için bir veya birden çok cari hesap açmaya; 
(ii) sözleşme kapsamında sağlanan her bir kredinin vadesini belirlemeye;  (iii)  her bir cari 
hesabın limitini artırmaya veya azaltmaya yetkililerdir. 

* Bankalar uygulanacak ücret ve komisyonların oranlarını belirleme ve değiştirme hakkına 
sahiptir. 

. Sözleşmelerin müzakerelerinden, imzalanmasından ve ifasından doğabilecek her türlü masraf 
ve vergilerden müşteriler sorumludur. 

Sözleşmeler uyarınca bankalar; hesap rehni, nakit blokajı, taşınır rehni, teminat, ciro edilebilir 
senetlerin temliki veya rehnedilmesi, ticari işletme rehni ve alacağın temliki ve rehni de dAhil 
olmak üzere sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin temini amacıyla her çeşit teminatın 
verilmesini isteyebilirler. Ayrıca, bankalar müşterilerinden ek teminatların sunulmasını da 
talep edebilecektir. 

. Sözleşmeler, bankalara kredinin tamamını veya bir bölümünü kat etme, geri çağırma veya 
durdurma ve kredi limitlerini arürma veya azaltma gibi yetkiler vermektedir. 

• Sözleşmeler, genel olarak, Şirket'in ortaklık yapısındaki değişiklikleri kredi veren bankaların 
onayına tabi kılan hükümler içermektedir. 

e Sözleşmeler kapsamında müşterinin yükümlülüklerini yerine getirilmesinin sonucu olarak, 
bankalann maruz kalabileceği tüm zararlara katlanmak müşterinin yükümlülüğüdür. 

* Sözleşmeler ile ilgili olarak müşterilere karşı yasal takiplerin başlatılması durumunda, 
avukatların ücretleri dAhil tüm yasal harcamalara katlanmak müşterinin yükümlülüğüdür. 

. Bankaların kayıt ve deifierleri, sözleşmeler ile ilgili bir uyuşmazlık olduğunda, müşteri 
aleyhine kesin delil oluşturacaktır. 

Şirket'in akdetmiş olduğu kredi sözleşmeleri, Şirket'in ortaklık yapısındaki değişiklikleri kredi veren 
bankaların onayına tabi kılan hükümler içermektedir. Söz konusu onaylar alınmadan Şirket'in ortaklık 



Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No.2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0212 3765400 
Faks:  0 212 3786464 
www.esiıı.ay.lr 

yapısında değişiklik olması halinde, ilgili bankaların sözleşme kapsamında kullandırılan kredilerin 
geri ödenmesini talep etme imkanı bulunmaktadır. 

Sözleşmeler kapsamında bankalara verilen bu yetki, piyasa uygulamasını yansıtmaktadır. Şirket'in  17 
ayrı bankayla akdetmiş olduğu  17  adet kredi sözleşmesi ve finansman sözleşmesi kapsamında, 
Şirket'in paylarının halka arz edilmesi sebebiyle,  16  bankadan hissedarlık yapısı değişimine ilişkin 
olarak onay yazıları alınmış olup, bu yazıların kopyalari Ek-5'te yer almaktadır. 

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'den halka arz sonucu hissedarlık yapısı 
değişimine ilişkin onay alınamamıştı r, 

53 Dağıtıcılık Sözleşmeleri 

Şirket, ürünlerini dağıtıcılık sözleşmeleri uyarınca dünya çapındaki tedarikçilerinden temin 
etmektedir. Bu dağıtıcılık sözleşmeleri, ürünlerin sözleşmede belirtilen bölge içinde dağıtımına ilişkin 
hüküm ve koşulları, sipariş ve ödeme mekanizmalarını, ürün portföyünü ve tarafların diğer hak ve 
yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

Şirket'in dağıtıcılık sözleşmeleri, genel olarak ürünlerin dağıtımına izin verilen bölge açısından 
sınırlamalar içermektedir. Sözleşmelerde yer alan bölge genellikle Türkiye ile sınırlı olmakla birlikte, 
Şirket Türkiye dışındaki ülkelerde dağıtıcılık yapmasa da, Şirket'e ürünlerinin Avrupa, Orta Doğu 
veya Afflika gibi diğer bölgelerde de dağıtımını yapma hakkını tanıyan bazı sözleşmeler de 
bulunmaktadır. Şirket Miihazırda bazı markaların fiilen Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır, 
ancak bu sözleşmeler genel olarak Şirket'e herhangi bir bölge veya zaman dilimi için münlıasırlık 
vermemektedir. Ayrıca, Şirket'in taraf olduğu dağıtıcılık sözleşmelerinin büyük bir kısmında, 
tedarikçilerin aynı bölgede başka dağıtıcılar atamasına da olanak sağlayan hutuınler bulunmaktadır. 

Şirket'in dağı tıcılık sözleşmeleri genel olarak bir yıllık bir süre için imzalanmakla birlikte, 
sözleşmelerin neredeyse hepsinde sürenin bitiminden önce taraflardan herhangi birinin fesih 
bildiriminde bulunmaması durumunda sözleşmenin kendiliğinden yenilenmesini öngören hükümler 
bulunmaktadır. Ayrıca, dağıtıcılık sözleşmelerinin çoğu,  30  ila  90  gUn arasında değişen bildirim 
süreleriyle, her iki tarafa da sebep gösterıneksizin tek taraflı fesib hakkı tanımaktadır. Bunlara ek 
olarak, taraflarca veya sözleşmelerde belirlenen süre içinde giderilmeyen esaslı sözleşme iblallerinde 
ve iflas veya borç ödemeden aciz gibi durumlarda, tarafların sözleşmeleri feshetme hakkı 
bulunmaktadır. 

Tedarikçilerle olan düzenlemelerde, satış hedefleri genellikle yıllık veya üç aylık dönemler itibarıyla 
belirlenmektedir. Bu hedeflere ulaşılması durumunda, genellikle tedarikçilerden ilave kazanç elde 
edilmektedir. Bazı istisnalar dışında, genel olarak Şirket'in tedarikçileri ile olan sözleşmelerinde, bu 
hedeflere ulaşılamaması durumunda tedarikçilere sözleşmeyi feshetmeye ilişkin hüktirnler yer 
almaktadır. 

Bazı dağıtıcılık sözleşmeleri uyarınca tedarikçiler, Şirket'in ödemeye ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde teminat oluşturması için, Şirket'ten çeşitli garanti ve teminatlar sunmasını talep 
etmektedir. 

Şirket'in dağıtıcılık sözleşmeleri, Şirket'in ürünleri gereği gibi bakımlarını yerine getirmemesi halleri 
hariç olmak üzere, tedarikçilerin ayıplı ürünlerden dolayı, söz konusu ayıplı ürünlerin tamiri veya 
değiştirilmesi yükümlülüğü dühil olmak üzere, sorumlu olacağını öngörmektedir. 

Şirket'in imzalamış olduğu ve Türk hukukuna tabi üç adet dağı tıcılık sözleşmesi, Şirket'in kontrol 
değişikliklerini tedarikçinin onayına tabi kılan hükümler içermektedir. Şirket'ten edinilen bgi 
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uyarınca,  Xerox  Büro Araçları Ticaret ve Servis  Ltd. Şti.  ("XEROX"),  Acer  Sales International  S.A. 
("Acer") ve  Hewlett-Packard  Teknoloji Çözümleri  Ltd. Şti  ("HP")  halka arz sonucu hissedarlik 
yapısı değişimine ilişkin olarak onay alınmıştır. Bu kapsamda,  XEROX,  Acer ve HP'den alınan 
yazıların kopyaları Ek-5  'te yer almaktadır. 

5.4 Bayinet  Sözleşmesi 

Şirket, bayileri ile adresi üzerinden hizmet sağlanması ve bayiler ile arasındaki 
ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla sözleşmeler akdetmektedir. Bayiler, Bayinet üzerinden 
kendilerine tanımlanacak özel bir şiffle ile sipariş, cari hesap, ödeme, iade ve arızalı ürün işlemlerinin 
takibini yapabilmektedirler. Bayinet platformu üzerinden Şirket'in müşterilerine bütün işlemlerini 
dijital ortamda tamamlama ve izleme imknnı sunulmaktadır. 

5.5 Müşteri Sözleşmeleri 

Şirket, ürün sipariş ve tesliminin, ödeme koşullarının ve tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin tabi 
olacağı hüküm ve koşulları belirlemek için, bazı müşterileriyle satış sözleşmeleri yapmaktadır. 

Şirket'in taraf olduğu müşteri sözleşmelerinin çoğunluğu,  15  ila  90  gün arasında değişen bildirim 
süreleriyle, her iki tarafa da sebep göstermeksizin tek taraflı fesih hakkı tanımaktadır. Bunlara ek 
olarak, taraflarca veya sözleşmelerde belirlenen süre içinde giderilmeyen esaslı sözleşme ihlallerinde 
ve iflas veya borç ödemeden aciz gibi durumlarda, ilgili tarafın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı 
bulunmaktadır. 

Şirket' in müşteri sözleşmeleri, ayıplı ürünlerden dolayı, söz konusu ayıplı ürünlerin tamiri veya 
değiştirilmesi yükümlülüğü dahil olmak üzere, Şirket'in sorumlu olacağını öngören hükümler 
içermektedir. Bununla birlikte, bu gibi durumlarda genellikle dağıtıcılık sözleşmeleri uyarınca 
Şirket'in ilgili tedarikçiye rücu hakkı bulunmaktadır. 

5.6 Lojistik Hizmeti Sözleşmeleri 

Şirket, başta nakliye hizmetlerinin önemli bir kısmını yürüten  Tech Trans  da dühil olmak üzere çeşitli 
lojistik fırmalarıyla lojistik hizmet sözleşmeleri imzalamıştır. Bu sözleşmeler uyarınca, lojistik hizmet 
sağlayıcıları, Şirket'in sattığı ürünlerin teslimini ve Şirkete iadelerini gerçekleştirmektedir. 

Şirket'in taraf olduğu lojistik hizmet sözleşmelerinde, genellikle her türlü kaza, ürün kaybı ve benzer 
durumlara ilişkin riskin lojistik hizmeti sağlayıcısına ait olduğunu öngören hükümler bulunmaktadır. 
Bu açıdan, Şirket'in lojistik hizmet sağlayıcıları, ürünlerin nakliyesi sırasında üçüncü şahısların maruz 
kalabileceği her türlü zararı tazmin etmekle ve Şirket'in ürünlerini iyi durumda ve taraflarca anlaşılan 
teslimat koşullarına uygun olarak teslim etmekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra, lojistik hizmet 
sağlayıcılan Şirket adına teslim etmeyi üstlendikleri ürünler için taşıma sigortası yaptırmakla da 
yükümlüdür. Bunlara ek olarak, lojistik hizmet sağlayıcıların kusuruyla ürünlerde oluşabilecek 
zararlardan dolayı Şirket'in tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. 

Bu sözleşmeler uyarınca gerçekleşen ürün teslimatlarının fiyatlandınlması, genellikle ürünlerin 
hacmine ve teslimat noktasının uzaklığına bağlıdır. 

Lojistik hizmet sağlayıcılarının ilgili sözleşmeler tahtındaki yükümlülüklerini ihlal etmeleri 
durumunda, Şirket'in sözleşmeleri tek taraflı feshetme hakkı bulunmaktadır.  Tech Trans 
sözleşmesinde ise, Şirket  90  gün önceden bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi sebep 
göstermeksizin feshetme hakkına sahiptir. 

5.7 Bilgi Teknolojileri Sözleşmeleri 

Şirket, faaliyetlerini yürütmek için hem kendisine ait yazılımlardan hem de üçüncü kişilerden lisans 
yoluyla sağlanan yazılımlardan faydalanmaktadır. 

fr  /1 
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5.7 Bilgi Teknolojileri Sözleşmeleri 

Şirket, faaliyetlerini yürütmek için hem kendisine ait yazılımlardan hem de üçüncü kişilerden lisans 
' yoluyla sağlanan yazılımlardan faydalanmaktadır. 

5.8 Çalışan Sözleşmeleri 

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket tarafından,  2017  mali yılı sonu itibarıyla dört yönetim,  197 
satış ve pazarlama,  34  finans,  28  bilgi teknolojileri,  109  tedarik zinciri, altı kurumsal iletişim, sekiz 
insan kaynakları çalışanı olmak üzere toplamda  386  çalışan istihdam etmektedir. 

Şirket, çalışanları ile tek tip sözleşme imzalaınakta olup bu sözleşmeler belirsiz sürelidir. Çalışanlar 
ile imzalanan bu tip iş sözleşmeleri aynı zamanda iki aylık deneme süresi içermektedir. Söz konusu 
sözleşmelerde çalışanlar ve işveren olarak Şirket'in birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri; 
çalışanların çalışma süreleri, mali ve sosyal hakları, fesih hükümleri düzenlenmektedir. 

5.9 Sigorta Sözleşmeleri ve Poliçeleri 

Şirket'in depolarının sigortaları da dahil olmak üzere, çeşitli riskleri kapsayan sigorta poliçeleri 
bulunmaktadır. Sigorta poliçeleriyle güvence altına alınan temel risk, diğer lojistik şirketlerinin 
depoları ve antrepolarda muhafaza edilenler de dahil olmak üzere, Şirket malvarlığının zarar görmesi 
riskidir. Genel olarak Şirketin tedarikçilerle yaptığı sözleşmelerinde ayıplı ürünlerden tedarikçiyi 
sorumlu tutan ve lojistik sözleşmelerinde taşıyıcıları ürünlere gelebilecek zararlardan sorumlu tutan 
hükümler bulunmaktadır. 

Şirket, iş yeri yangın sigortası dahil olmak üzere, tüm faaliyetleri için kanunen zorunlu tutulan sigorta 
poliçelerine sahiptir. Şirket faaliyetleri, ayrıca makine arızalarına ve elektronik ekipmana ilişkin 
sigorta poliçeleriyle ve üçüncü şahıs mali sorumluluk ve ferdi kaza sigortası poliçeleriyle güvence 
altına alınmıştır. Bunlara ek olarak, iş kazalarından doğabilecek talepler gibi çalışanlara ilişkin 
talepler için, Şirket'in işveren mali sorumluluk sigorta poliçeleri de mevcuttur. 

Şirket ayrıca iş yeri yangın sigortası poliçesi altındaki rislderden doğabilecek kür kaybına karşı k&r 
kaybı sigortasına sahiptir. 

Şirket' in alacakları için alacak sigortası da yaptırmalctadır 

Şirketin sigorta poliçelerinin tamamı yıllık olarak yapılmaktadır ve süreleri bir yıldır. Şirketten 
edinilen bilgi uyarınca, sigortalar kapsamında Şirket tarafından yöneltilen tazmin taleplerine ilişkin 
olarak işbu Rapor tarihi itibarıyla önemli bir uyuşmazlık yaşanmanııştır. 

5.10  Danışmanlık Sözleşmeleri 

5.10.1  Bağımsız Denetim Sözleşmesi 

Şirket ve bağlı ortaklığı  Commonwealth Finance Investment Ltd.,  DRT Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile Şirket'in, İTK ve ilgili mevzuat kapsamında  31  Aralık  2017 
tarihinde sona eren mali yıla ilişkin bağımsız denetiminin yapılması ve mali tablolarının hazırlanması 
amacıyla  5 Şubat  2018  tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi akdetmiştir. 

5.10.2  Mali Müşavirlik Sözleşmeleri 

Şirket, Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile gelir vergisi veya kurumlar vergisi 
beyannameleri ve bunlara ek mali tablolar ile bildirimlerin doğruluğunun tasdiki ve benzeri işlerin 
gerçekleştirilmesine ilişkin olarak  31  Ocak  2018  tarihinde mali müşavirlik sözleşmesi imzalamıştır. 
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5.11  Diğer  Sözleşmeler 

 

5.11.1  Yıldız Holding Ile imzalanan Kurumsal Ekipman Tedariki Sözleşmesi 

Şirket, Yıldız Holding ile Yıldız Holding ve iştirakleri tarafından kurumsal ekipman olarak kullanmak 
üzere Lenovo ve Exper markalı ürünlerin üreticilerinden tedariki ve Yıldız Holding ve iştiraklerinin 
depolarına Şirket tarafından teslimine ilişkin olarak süresiz bir sözleşme akdetmiştir. 

5.11.2  Ambalaj Atığı Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi 

Şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ambalaj türlerinin toplanması ve bertaraf 
edilmesi için yetkilendirilıniş kuruluş olan TÜKÇEV ile Şirket'in depolarındaki faaliyetlerinden 
dolayı oluşan ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili Şirket'in yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi, sözleşmede belirtilen miktardaki ambalaj atığının toplanması, geri dönüşümü ve 
kazanılması için  17  Nisan  2017  tarihinde bir ambalaj atığı belgelendirme hizmeti sözleşmesi 
akdetm iştir. 

5.113  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Bertarafıııa İlişkin Hizmet Sözleşmesi 

Şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması ve 
bertaraf edilmesi için yetkilendirilmiş kuruluş olan TUBİSAD ile Şirket'in depolarındaki 
faaliyetlerinden dolayı oluşan elektrikli ve elektronik eşya atıklarının toplanması, taşınması, geri 
dönüşümü ve geri kazanımı, AEEE Yönetim Planı ve mevzuat gereği hazırlanması gereken raporların 
oluşturulması için  2016  yılında bir hizmet sözleşmesi akdetmiştir. 

5.11.4  Taşınabilir Pul Atıklan Hizmet Sözleşmesi 

Şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi için 
yetkilendirilmiş kuruluş olan Taşınabilir  P11  Ureticileri ve Ithalatçıları Derneği iktisadi işletmesi 
("TAP")  ile Şirket'in depolarındaki faaliyetlerinden dolayı oluşan pil atık miktarını Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 'na bildirilmesi, söz konusu atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesine ilişkin 
olarak  13 Şubat  2012  tarihinde bir taşınabilir  p11  atıklan hizmet sözleşmesi akdetmiştir. 

5.11.5  Antrepo Hizmetleri Sözleşmesi 

Yıldız Holding, Akca Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ("Akca Lojistik") ile Yıldız Holding 
Grubunda yer alan şirketlerin (Şirket de pay sahibi Gözde Girişim dolayısıyla bu gruba dahildir), 
gümrüklü depolama operasyonlarının organize edilmesi, yürütülmesi, deneyimli personel ve yeterli 
depo alanı sağlanması ve Akca Lojistik tarafından antrepolarda ürünleri indirnie, bindirme gibi 
işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak  2 Şubat  2010  tarihinde bir antrepo hizmetleri sözleşmesi 
akdetmiştir. 

5.11.6  Sunucu Kiralama Hizmeti Sözleşmesi 

Şirket, Doruk İletişim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirkete internet erişimi sağlanması, 
sunucu trafiğinin internet üzerinden güvenli bir adres, kullanıcı adı ve parola ile sürekli 
gözlemlenmesinin sağlanması ve sunucu üzerinde meydana gelebilecek donanim arızalannın 
giderilmesi için bir sunucu kiralama hizmeti sözleşmesi akdetmiştir. 

5.11.7  Güvenlik Hizmeti Sözleşmesi 

Şirket, Alternatif Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile Şirketin Dudullu da yeralan merkez binasının ve 
iki deposunun güvenlik hizmetlerinin yurutülmesi, işyerinin iç ve dış güvenliğinin sağlanması için  20 
Mayıs  2014  tarihinde bir sözleşme akdetmiştir. 
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5.11.8  Araç Kiralama Sözleşmesi 

Şirket, Escar Turizm Taşımacı lık Ticaret A.Ş.  ("Central")  ile Şirket çalışanlarına  Central  taraffindan 
sağlanacak araçların kiralanması, bu kapsamda yol yardımı, yedek araç ve araçların bakımı gibi 
hizmetlere ilişkin olarak bir sözleşme akdetmiştir. 

,
 

5.11.9  Personel Taşıma Sözleşmesi 

Şirket, Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirket 
çalışanlarının  28 Şubat  2018  tarihine kadar sözleşmede belirlenen güzerghlara servis ile 
götürülmesine ve bu noktalardan alınmasına ilişkin olarak personel taşıma sözleşmesi akdetmiştir. 

5.11.10  Ofıs Hizmetleri Sözleşmesi 

Şirket, Bizim Servis ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile Şirket'in Dudullu'daki merkez binası ve 
Ankara'daki şubesinde temizlik, santral operatörlüğü, bahçe düzenlemesi,  vale  ve sair hizmetlerin 
verilmesine ilişkin olarak I Ocak  2015  tarihinde bir hizmet sözleşmesi akdetmiştir. 

6. Gayrimenkuller 

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu bir adet gayrimenkulü bulunmaktadır. 
Şirket'e ait taşınmaz, Adana ili, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi  470  ada ve  34  parselde yer 
almaktadır. incelenen tapu kaydından, taşınmaz üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığı 
anlaşı lmıştır. 

7. Fikri Mifikiyet Hakları 

TPMK nezdinde yapılan inceleme kapsamında, Şirketin maliki olduğu tescilli fikri mülkiyet hakları 
üzerinde üçüncü kişiler lehine tescilli bir lisans veya başkaca hak bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Şirket'in TPMK nezdinde  12  adet tescilli markası bulunmaktadır. Şirket, faaliyetlerini Penta markası 
altında yürütmektedir. Şirket'in ana markalan olan "Penta" ve "Bayinet", Türk  Patent  ve Marka 
Kurumu ("TPMK") nezdinde Şirket adına tescillidir. Söz konusu markalar Ek-7'de listelenmiştir. 

Şirket adına kayıtlı  14  adet alan adı bulunmaktadır. Söz konusu alan adları Ek-7'de listelenmiştir 

Şirket'ten edinilen bilgiye göre, aktif şekilde kullanılan alan adları şunlardır: wwwpç&~jMr, 
www.bayinet.com.tr ve www.exper.com.tr. 

Bunlara ek olarak, Şirket için özel olarak geliştirilmiş yazılım uyarlamalannın (SAP'ın Şirket için 
uyarlanmış uygulamaları gibi) kaynak kodlarına ilişkin haklar da Şirket'e aittir. 

8. Davalar 

Davalara ilişkin hukuki incelememiz Şirket vekili Av. Fatih Çalışkan taraffindan hazırlanıp tarahmıza 
ibraz edilen Ek-6'da yer alan dava listesinin incelenmesine dayanmaktadır. 

Rapor tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış toplam  13  dava bulunmaktadır ve söz konusu derdest 
davalar eski çalışanlar taraffindan dava konusu yapılmış taleplere, ticari alacaklara ya da icra takipleri 
kapsamında yapılan itiraz taleplerine ilişkindir. Şirket aleyhine açılmış olan davaların toplam tutarı, 
işteyecek faiz hariç olmak üzere,  48 1.032,77  TL'dir. 

Şirket tarafından açılmış  32  adet dava bulunmaktadır. Söz konusu davalar, vergi tahriyatı işlemleri 
veya idari para cezası gibi idari işlemlerin iptaline, icra takipleri kapsamında yapılan itirazlara ve 
dolandırıcılik ve banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama gibi ceza 
davalarına ilişkindir. Söz konusu davaların toplam talep tutarı, işleyecek faiz hariç olmak üzere, 
3. 131.809,59  TL'dir. 
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Taraffimıza incelememiz için sunulan bilgi ve belgeler ile Şirket taraffindan yapılan açıklamalara 
dayanarak ve yukarıda yapmış olduğumuz izahat kapsamında, Kotasyon Yönergesi'nin  7.  maddesinin 
5.  ffikrası ile  8.  maddesinin I. ffikrasının  (ç)  ve (e) bendi kapsamında, Şirket'in üretim ve faaliyetlerini 
etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığı ve Rapor'da detaylarıyla belirtilen ve 
aşağıdaki paragraifia işaret edilen hususlar haricinde Şirket'in kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki 
durumu ile paylarının hukuki durumunun Mbi oldukları mevzuata uygun olduğu ve Şirket'in halka arz 
edilecek paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus olmadığı kanaatine varılmıştır. 

Şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan ruhsat ve izinlere ilişkin yapılan incelemede, işbu 
Rapor tarihi itibariyle Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli izin ve ruhsatlara, Ek-3'te 
eksik olduğu, henüz alınmadığı, yenilenmediği, güncellenmediği, başvurusunun yapılıp başvurusunun 
kesinleşmediği, başvurusunun yapılıp başvurusunun kabul edilmediği ve başvurusunun yapılıp 
başvurusunun incelenmekte olduğu belirtilenler haricinde, sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıda yer verilen açıklamalarla birlikte, Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, söz konusu ruhsat ve 
izinlerin eksikliğinin faaliyetlerini sonlandırmayacağı, Şirket'in Dudullu'daki deposu için başvuru 
süreci devam eden işyeri açma ve çalışma ruhsatını alacağını düşündüğü ve bu kapsamda, söz konusu 
eksikliğin Şirketin faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkilemeyeceği anlaşı lmıştır. 

Söz konusu eksik ruhsat haricinde, yukarıda da belirtildiği üzere, Şirket'in sözleşmeleri içinde bir adet 
genel kredi sözleşmesi kapsamında, ilgili karşı taraffin Şirketin halka arzı sonucu sözleşmeyi feshetme 
hakkından feragatine ilişkin onayı alınamamış ve bu tarafların, halka arz sonucu sözleşmeyi fesih 
hakları, bu Rapor'un tarihi itibariyle bakidir. Bununla birlikte, Şirketten edinilen bilgi uyarınca, ilgili 
sözleşmelerin feshinin Şirketin faaliyetlerini önemli derecede olumsuz etkilemeyeceği anlaşı lmıştır. 

Şirket'in taraf olduğu ve tarafımıza sunulan Ek-6'da listelenen hukuki uyuşmazlıkların incelenmesi 
sonucunda, Şirket'in faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, söz konusu derdest hukuki uyuşmazlıkların Şirket 
aleyhine sonuçlanmasının, Şirketin faaliyetlerini sonlandırmayacağı ve Şirketin faaliyetlerini önemli 
derecede olumuz etkilemeyeceği anlaşı lmıştır. 

Esin Avukatlık Ortaklığı olarak halka arz konusunda yapılan hukuki inceleme dışında Şirkete 
sunduğumuz bir hukuki danışmanlık hizmetimizin bulunmadığını; Şirket ile doğrudan veya dolaylı 
olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekAlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin 
bulunmadığını beyan ederiz. 

İşbu Rapor, Ş iı*et'in talebi üzerine yazılı evıak ve Şirket yetkilileri tarafindan temin edilen bilgi 
üzerinden inceleme yapılarak ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş 
olup, sadece Şirket'in istifadesi için ve Şirket tarafından Borsa Istanbul'a ve talep edilmesi halinde 
Kurul'a ibraz edilmek ve Şirket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşma.zlığın bulunup 
bulunmadığı; Şirket'in kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki 
durumunun tabi oldukları mevzuata uygunluğu; Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi için alması gereken 
tüm yetki, izin, ruhsat ve benzeri belgeye sahip olup olmadığı ve bu belgelerin alınmamış olmasının 
Şirket faaliyetlerine muhtemel etkisi ve halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı 
herhangi bir husus bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu Rapor, tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır. Raporda yer verilen 
hususlar ve Şirketle ilgili sair hususlarda izahnamenin Kurul tarafından onaylanması ve yayınlanması 
tarihine kadar geçen sürede değişiklikler söz konusu olabilecektir. Işbu Rapor, hiçbir surette 
yatınmcıları yönlendirmek veya tüm riskleri kapsayıcı bir şekilde açıklamak amacıyla veya yatırıma 
teşvik amacıyla hazırlanmamıştır ve her halükarda yatırımcılar, sermaye piyasası araçlarına ilikif 
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İşbu Rapor, tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır. Raporda yer verilen 
hususlar ve Şirket'le ilgili sair hususlarda izahnamenin Kurul tarafından onaylanması ve yayınlanması 
tarihine kadar geçen sürede değişiklikler söz konusu olabilecektir. Işbu Rapor, hiçbir surette 
yatırımcıları yönlendirmek veya tüm riskleri kapsayıcı bir şekilde açıklamak amacıyla veya yatırıma 
teşvik amacıyla hazırlanmamıştır ve her halükarda yatırımcılar, sermaye piyasası araçlarına ilişkin 
yatırım kararlarını izahnamenin tüm ekleriyle bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda vermelidir. 
Rapor hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. 

Sebebi ne olursa olsun yazı lı iznimiz alınmaksızın işbu Rapor üçüncü bir kişinin istifadesine 
sunulamaz, halka arz kapsamında yapılması gereken yayım haricinde herhangi bir şekilde 
yayımlanamaz. Halka arz kapsamında işbu Rapor'un çeşitli mecralarda yayımlanması, 
müvekkilimizin sadece Şirket olduğu hususunu değiştirmeyecektir. 

İşbu.Rapor, yazılı iznimiz alınmaksızın, Şirket'in birincil halka arzı haricinde, herhangi bir halka arz 
kapsamında izahname, sirküler veya benzeri halka arz evrakının parçası olarak kullanılamaz, 
kopyalanamaz, dağıtılamaz veya sair surette istifadeye sunulamaz. Şirket'in birincil halka arzı 
haricinde, herhangi bir halka arz kapsamında izahname veya sirküler veya benzeri halka arz evrakının 
parçası olarak kullanılması, kopyalanması veya dağıtılması Şirket dışında üçüncü kişilere karşı 
verilmiş herhangi bir görüş, beyan veya taahhüt anlamına gelmeyeceği gibi herhangi sorumluluk da 
doğurmaz. Hiçbir yatınmcı kendi yatırım kararını oluştururken işbu Rapor'u temel alamaz. 

İşbu Rapor hazırlanırken, incelediğimiz tüm belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak 
kurulmuş ve faaliyette bulundukları ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin 
usulünce yetkilendirildiği; incelediğimiz tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olduğu ve incelediğimiz 
tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğu; tarafımıza sunulan tüm belgelerin doğru ve eksiksiz 
olduğu; işbu Rapor'a ilişkin olarak ve işbu Rapor'u etkileyecek nitelikte, taraffimıza sunulan belgeler 
dışında başka herhangi bir belgenin mevcut olmadığı varsayılmıştır. 

İşbu Rapor, Şirket beyanları esas alınarak ve Şirket taraffindan sunulan bilgi ve belgeler incelenerek 
hazırlanmıştır. 

sürece, imza tarihi itibarı ile mevcut durumu 
yönelik olarak Rapor'u güncelleme taahhüdünde 
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EK  1  - Incelenen Belgeler 

 

a) Şirket'in kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul 
tutanaklarının yayı nlandığı rrSG'lerin ilgili sayfaları. 

b) Şirket'in  31  Aralık  2015, 31  Aralık  2016  ve  31  Aralık  2017  tarihlerinde sona eren mali 
yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantıları ve son üç yılda gerçekleştirilmiş olağanüstü 
genel kurul toplantılarına ilişkin tutanakiar. 

C) Şirket' in son üç yılda almış olduğu yönetim kurulu kararları. 

d) Şirketin pay defteri. 

e) Şirket'in faaliyetlerini yürütmek amacıyla imzaladığı sözleşmeler. 

t) Şirket'in imza sirlcüleri. 

g) Şirket'in tAbi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan 
ruhsatlar, izinler, belgeler ve raporlar. 

h) Şirket'in aktiflne kayıtlı menkulleri gösterir durağan varlık listesi, fikri mülkiyet haklarına 
ilişkin tescil belgeleri, sigorta poliçeleri. 

i) Şirket'in yönetim kurulu üyeleri Mustafa Aydemir, Kökler Yatırım'ın gerçek kişi temsilcisi 
Hüseyin Avni Metinkale, Yıldız Holding'in gerçek kişi temsilcisi İbrahim Taşkın, Sinan 
Güçlü, Bülent Koray Aksoy ve Mürsel Özçelik; genel müdürü  (CEO)  Mürsel Ozçelik ile 
Şirket'in pay sahiplerinden Mustafa Ergün, Sinan Güçlü, Bülent Koray Aksoy ve Mürsel 
(5zçelik'in arşivli adli sicil kayıtları. 

j) Şirket'in  7  Mart  2018  tarihli faaliyet belgesi. 

k) Esas Sözleşme tadiline ilişkin Şirket'in  9  Mart  2018  tarihli genel kurul toplantısına ilişkin 
tutanaklar ve ilgili hazır bulunanlar listesi. 

I) Esas Sözleşme'de yapılan değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin SPK tarafından verilen 
2  Mart  201$  tarih ve  29833736-110.03.03-E.2439  sayı lı onay yazısı ("SPK Onayı"). 

M) Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin T.C. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Iç Ticaret Genel Müdürlüğü taraffindan verilen  6  Mart  2018  tarih ve 
50035491-431.02-E-00032570743  sayılı onay yazısı ("Bakanlık Onayı"). 

n) YMM-34-1924-2018/470-11 sayılı ve  13 Şubat  2018  tarihli Şirket'in sermayesinin tamamının 
ödendiğinin tespitine ait RSM  Turkey  YMM A.Ş. tarafından düzenlenmiş yeminli mali 
müşavirlik raporu. 

o) Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin  12  Mart  2018  tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde 
devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklannı kullanmasına engel olacak 
kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair verdiği 
beyanları. 

P) Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin  12  Mart  2018  tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde 
herhangi bir rehin veya başka teminat bulunmadığı ve ilgili paylar üzerindeki zilyetliğinin 
herhangi bir rehin veya başka teminat işlemine dayanmadığına dair verdiği beyanı. 

q) Şirket'in  12  Mart  2018  tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde devir ve tedavülü kısıtlayıcı 
veya pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu 
paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair verdiği beyanı. A 
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r) Şirket'in  12  Mart  2018  tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde herhangi bir rehin veya 
başka teminat bulunmadığı ve ilgili paylar üzerindeki zilyetliğinin herhangi bir rehin veya 
başka teminat işlemine dayanmadığına dair verdiği beyanı. 

S) Gözde Girişim'in,  19  Nisan  2018  tarih ve  2018/10  sayı lı yönetim kurulu kararıyla verdiği, 
sahip olduğu Şirket paylannı, payların Borsa Istanbul'da işlem görmeye başladıkları tarihten 
itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağına, bu 
payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak herhangi bir işlem 
gerçekleştirmeyeceğine ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların 
burada yer alan kısıtlamalara tabi olduğu hususunu alıcılara bildireceğine ilişkin taahhüdti. 

t) Mustafa Ergün, Sinan Güçlü ve Bülent Koray Aksoy'un, ayrı ayrı ve sırasıyla,  12  Mart  2018 
tarihli, sahibi oldukları Şirket paylarını, paylann Borsa Istanbul'da işlem görmeye 
başladıkları tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada 
satmayacaklarına, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak 
herhangi bir işlem gerçekleştirmeycceklerine ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa 
konu payları alanların burada yer alan kısıtlamalara tabi olduğu hususunu alıcılara 
bildireceklerine ilişkin taahhütleri. 

U) Şirket'in, kopyası Ek-8'de yer alan, Kotasyon Yönergesi'nin  7/5  ve  8/1-e  maddeleri 
çerçevesinde hazırlanan  27  Nisan  2018  tarihli beyanı. 

V) Halka Arz Edenler'in, kopyası Ek-9'da yer alan  27  Nisan  2018  tarihli beyanı. 

W) Şirket'in, kopyası Ek-10'da yer alan, TT'K'nın  376.  ve  377.  maddeleri kapsamında herhangi 
bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığına dair  27  Nisan  2018  tarihli 
beyanı. 

X) Şirket'in, kopyası Ek-Il 'de yer alan, herhangi bir özel mevzuata tabi olmadığını izah eden, 
Şirket'in başka bir ortaklığın lisansı altında çalışmadığı ve olağan faaliyetlerinin gerektirdiği 
yetki, izin belgeleri, lisanslar ve sözleşmeler hariç olmak üzere, özel bir izin ve yetki belgesi, 
lisansı veya buna ilişkin sözleşmesi bulunmadığı yönünde verdiği  27  Nisan  2018  tarihli 
beyanı. 

Y) Şirket'in, kopyası Ek-12'de yer alan, Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamında Şirketin 
yükümlüliiklerine, Şirketin faaliyetlerine ilişkin kısıtlamalara ve rehnedilen A grubu paylara 
ilişkin verdiği  27  Nisan  2018  tarihli beyanı. 

Z) Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nden Gözde Girişim'in  2018/10  sayılı ve  19  Nisan  2018  tarihli 
Şirket'in halka arzına ilişkin yönetim kurulu kararı. 

sa) Şirket'in  2018/14  sayılı ve  19  Nisan  2018  tarihli Şirket'in halka arzına ilişkin yönetim kurulu 
kararı. 

bb)  Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdürü  (CEO)  ve üst yönetiminin haklarında sermaye 
piyasası mevzuatında ve  5411  sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar,  5237  sayı lı Türk 
Ceza Kanunu'nun ("TCK")  282.  maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlama karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtiküp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandıncı lık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini 
engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlannın kötüye 
kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm 
giymemiş olması şartını, ayrıca TCK'nın  53.  maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile 
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kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptınlmamış 
olmadığı yönünde beyanları. 

cc) Şirket vekili Av. Fatih Çalışkan taraffindan hazırlanıp tarafımıza ibraz edilen Ek-6'da yer alan 
dava listesi. 
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EK  2  - Kısaltma ve Tanımlar 

 

KISALTMALAR . TANIMLAR 

A.Ş. Anonim Şirketi 

ABD Dolan Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü 27 Aralık 2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de 
Yönetmeliği, Ambalaj Atığı yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
Yönetmeliği 

 

Atik Elektrikli ve Elektronik 22 Mayıs 2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete'de 
Eşyaların Kontrolü yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği, AEEE Kontrolü Yönetmeliği 
Yönetmeliği 

 

Atık Pil ve Akümülatörlerin 31 Ağustos  2004  tarih ve  25569  sayılı Resmi Gazete'de 
Kontrolü Yönetmeliği, Atık  PH yayımlanan Atık Pul ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
Yönetmeliği 

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği 2  Nisan  2015  tarih ve  29314  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği 

B21B İşletmeler arası ticaret  (business-to-business) 

Beyaz İletişim Beyaz İletişim Sistemleri Dış Ticaret ve Sanayi  Limited Şirketi 

BİST, Borsa, Borsa İstanbul Borsa İstanbul A.Ş. 

CEO Genel müdür  (chief executive officer) 

CFO Mali işler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

 

(chieffinoncial  officer) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bakanlığı 

 

ÇED Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayı lı Resmi Gazete'de 

 

yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

Çevre izin ve Lisans 10  Eylül  2014  tarih ve  29115  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Yönetmeliği yönetmelik 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Ekip Elektronik Ekip Elektronik Sistemler ve Malzemeleri Ticaret A.Ş. 
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KISALTMALAR TANIMLAR 

E-Ticaret Kanunu 6563  sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

Exper Bilgisayar Exper Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Esas Sözleşme Şirket'in esas sözleşmesi 

Garanti Yönetmeliği 13 Haziran  2014 tarih ve  29029 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliği 

Gözde Girişim Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

Gümrük Kanunu 4458  sayı lı Gümrük Kanunu 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Gözde Girişim, Mustafa Ergün, Sinan Güçlü ve Bülent Koray 
Aksoy 

Halka Arz Edenler Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri 

Hizmet Sağlayıcı Yönetmeliği 26 Ağustos  2015 tarih ve  29457  sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı 
Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 

işyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına ilişkin 
Yönetmelik 

10  Ağustos  2005 tarih ve  25902  sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin 
Yönetmelik 

KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu 

Kişisel Yetilerin Korunması 
Kanunu 

6698  sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kökler Yatırım Kökler Yatırım Holding A.Ş. 

Kurul, SPK Sermaye Piyasası Kurulu 

Kurumsal Yönetim ilkeleri Kurul'un kurumsal yönetim ilkeleri 

Kurumsal Yönetim Tebliği Kurul'un  11-17.1  sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 

Medyasoifi Medyasoifi Bilgi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 

Penta Bilgisayar Penta Bilgisayar Sistemler Ticaret A.Ş. 
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KISALTMALAR TANIMLAR 

SAP Sistem Analizi ve Program Geliştirme  (System Analysis  and 
Program Development) 

Satış Sonrası Hizmetler 
Yönetmeliği 

13 Haziran 2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği 

Sayısal Grafik . Sayısal  Graft  Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

SPKn 6362  sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği 

31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

Şirket, Penta Perna  Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi 

T.C. Türkiye Cumhuriyeti 

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu 
Yönetmeliği 

13 Haziran 2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği 

Tek Distribütör/Tek 
Distribütörlük 

Şirketin belirli markalara ilişkin, satıcı tarafından tanınmış, belli 
bir bölge veya süreye ilişkin herhangi bir bağlayıcı münhasırlık 
hakkı bulunmaksızın, ilgili marka ve ürünler için fıiliyatta 
Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcı olması durumu 

Ticari İletişim Yönetmeliği 
. 

15  Temmuz  2015  tarih ve  29417  sayılı Ticari 11etişim ve Ticari 
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 

TBK 6098  sayılı Türk Borçlar Kanunu 

TL Türk Lirası 

IK 6102  Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

TTSG Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

TÜBİSAD 
l 

Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği iktisadi işletmesi 

TÜKÇEV Tüketici ve Çevre Eğitim Vakffi 

Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun 

6502  sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

Yeniden satıcı Toptancı, perakendeci, dağıtımcı ve ikinci el mal satıcıları gibi 
satmak amacıyla ürün satın alan satın gerçek ve tüzel kişi., 
(reseller) (/ 
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JUSALTMALAR TANIMLAR 

Yıldız Holding Yıldız Holding A.
Ş. 
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EK  3  - Ruhsat ve İzinler 

Ruhsat ve İzinler 
Dudullu  Genet 

Dudullu Depo Izmir Şube (İşyeri) inkara Şube (işyeri) 

 

Merkez ve Depo 

   

I eri Açma ve 

 

Başvurusu yapılmış 

  

Çalışma Ruhstt 
1evunttur, olup, başvuru süreci Mevcuttur. Mevcuttur. 

  

devam etmektedir. 

     

Özel güvenlik Özel güvenlik 
Özel C üveıılik izni Mevcuttur, Mevcuttur. istihdam istihdam 

   

edilmemektedir. edilmemektedir. 

Ç  ED 
ÇED Kapsam Dışı ÇED Kapsam Dışı ÇED Yönetmeliği'ne ÇED Yönetmeliği'ne 

 

yazısı bulunmaktadır, yazısı bulunmaktadır. tabi değildir, tabi değildir. 

. 
Çevre Izin  ve Lisans Çevre İzin ve Lisans Çevre İzin ve Lisans Çevre Izin  ve Lisans 

ni b ol

 

Yünetmeliğine tabi Yünetmeliğine tabi Yönetmeliğine tabi Yönetmeliğine tabi 

 

degıldır. değildir. değildir, değildir. 

Kanal Bağlantı İzni 
Başvurusu yapılmış 
olup, süreç devam 

Başvurusu yapılmış 
olup, süreç devam 

Gerek Gerek 

 

etmektedir, etmektedir, 
bulunmamaktadır. bulunmamaktadır.  
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EK  4  - Kontrol Değişikliği Hükümleri 

 

ilgili Sözleşme Sözleşmenin ilgili Hükmü 

     

<--

   

.
 

                            

Alternatitbank 

   

A.Ş.  

1. Genel Kredi << - 

 

Sözleşmesi - - - 

  

- - - 

                                         

4.2.9.  Banka'nın izni olmaksızin, Banka'nın aleyhine olacak şekilde bir 

  

başka şirkete devrolması, şirket hisselerinin el değiştirrnesi, birleşmesi, tür 

  

dejiştirmesi, kısmen veya tamamen bo]jS I. şirket hisselerinde  %10 

  

oranından fazla değişiklik olması, 

  

4.3.  Yukarıda belirtilen haikrde, Banka dilediği anda noter aracılığı ile 

  

veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgnfla veya güvenli elektronik imza 

 

Akbank T A Ş 

 

2. Genel Kredi kullanılarak kayıtb elektronik posta sisterrtî 'ile, Sözleşme k açtığı cari 

 

Sözleşmesi hesap veya hesapların tamamını veya bir kısrrnnr kat edebilir. Banka'ca cari 

  

hesap veya hesaplar kat edildiği takdirde, bunlarla ilgili olarak kat edilme 

  

anında Banka, alacağı faiz, komisyon, KKDF. fon, gider vergisi ve diğer 

  

hususlardan dolayi Mü
şteri'nin Banka'ya olan bakiye borç veya borçlarının 

 

< tamamı, kat edilme habeıinin tebliği ile birlikte Müşteri tarafından Banka'ya 

  

derhal ödenecektir, Anapanşa mabsuben Müşteri'ye makbuz verilmesi 

  

veya ekscı'e gönderilmesi halinde de, Banka'nın faiz talep hakkı sakhdır. 
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4.11  Meft ,  he  ana eSas, ReadieS val vya ka ım ta4n edilmesi, tüà kişinin 

  

fağ elleti le  l olwak ger&ki iziı. n.M onay veya yeWilerin hSnğ bzamanda geil airmasi,  Soya 

  

St  veya önamk bW tazda d*&lmesL  Bankanın  Ë  oknaSn, Baanm ateytne 

  

c1ak ş&de bir başka şikete devrSt, şiket hisselerir' et değştiııw biıleşn* tür değ si, 

  

ktn veya tamamen bokimne . .. erteleme veya koaiordato talhde buknimasl, borç ödemede 

  

acze diişifişan"  tespit e*nesi, keşfflie etiği senetlediı ç'otesto cilmasi veya çekWM kalıksız ç4uıa 

  

i$üıSii veya rehin attina altrrnış menküleri, fikri ve  anal  haRlan yada münledi unsudan aIa ğın tahaiffl 

 

! wbmk şailddeveyaÖnadbirb4ğ i e*,famğ veya tawhI<etne bit  ayn  hak  fie 

  

tal<yfi elmS veya Bankanın mudakat aSakswn başka bir mahale naldetiW başkalan ile deŞşirmesi, 

 

Türkiye Halk Bankası i' ha&veya ataŞ tatüıi 
3. A.Ş. - Genel Kredi Ş nh slyadaTwkkJ6tK3nunUhSÇvesndebrbh 

 

Sözleşmesi 
$et *m dıwuıda, hakim şSn barçttannı ödeyeyeceğrı  Ian  ebDea veya madde kapsamında 

  

saydı haS halim şiket i ınıından da gerçeldeşnS, dğer fflıans kufln ve alacakilartaxafindan 

  

Mna hakkında yasal e yapıhias ya da riskie&ıiı frans kwun'dannca kzteuilerek bW heflna İflül 

  

etiŞ v.isllhbar ed ıesİ, Ba*aca gereltl göiültesi haSde  Bart,  can heaş lan kesmek, henüz 

  

vadeted geSııiş etse dit vadeli kiad lentfflıden doğan aSdanna muacceliyet vermek ve bu  sure 

  

muscat  kıSn her ütü kredi busaptanmn muaa%ıet testi ı 'la tespit ve rŞ ' tevdi ediSt 

  

küSınin, işlemiş ve Ödeme fle kadar işleyk tü komisyonu «e diğer tefenuab ve btuiara ilişkin 

  

mali yOkümden lebfilldeödemü terrdnatve kefatet mekluplan legeraad melduplannın iedesüıi veya 

  

bedetlerirdn BarI<aya deço edilmesİni istemek hak ve >etl'&eris sahiptir Yukarıda beirlilen hallerde Banka 

  

==dilediği anda noter arSğı Ile veya  ladeti taaltüt] mektupla ya da teigraffia veya güvenli elekffloılk inua 
Posta elektrm* pasta sistemi ile Iqeen kısmen ya da tanıarSat edeblr ) 

  

1029. Bankanın S otmaksızın, Bankanın aleyhine olacak şekfrde bir başka şirete devralması, 

  

şrket kontrohinür, değisrnesine yol açacak şekilde şirket hisnetetnin d değişffimiesi, bifilcşmS, tür 

  

deOi$rrnesi, kısmen veya tamamen bölünmesı, 

 

Türkiye İş Bankası 10.2,10. Kredirden doğan taahhütlerini yefrne gehrrnesine mani daca yahut tahkkeye sokacağı 
4. A.Ş. - Genel Kredi anlaşılan herhangi bir olayın vuku bulması,  mat  durumunun basması veya genel iktisadi şartlarda 

 

Sözleşmesi değşklik olma ........ 

  

hafrerinde herhangi kir yazılı ihtarda butunutmasina ve beşkaca bir hiklinnxle butunıdmasına gerek 

  

katmaksızın, kredinin muaccat hale geleceğini,  bane  göre Sözleşmemnı lerhi de Medfflıın kat edifflnesne 

  

üankanın yefüti olduğunu kabul eder, 

 

Türk Ekonomi ' T 

5. Bankası A.Ş. - Genel Wbaşkakkğınbnakia&gthnkhğmhkuıdarlkyşsinıdeğştirandırumlarnöıSssaaidŞ d igissSkypınıvenrınmı 

 

Kredi Sözleşmesi daşşhtmitankarçleşmSnancaTiMbşıMoştwlyazknresviSrhvnıtılağnceIenyelld2rakhlperrSr. lankarın 

  

bi srb$nfashatee hadu 

 

Türkiye Vakıflar 

 

6 
Bankası T.A.O. - Muşteh, Bankanın ön izni olmaksızın bölünnşe, bideşnne gibi yeniden yapılanma iş lemlerine 

' Genel Kredi girmeyeceğini ve/veya ortaklık yapısında değ işiklik yamayacağını ka4ı1 ve taahhüt eder, 

 

Sözleşmesi 

   

183 Nem', aşağıdaki sebeplerden bir veya bir kaçmın gerçekleşmesi halinde. 

 

XEROX - Sözleşine'yı derhal sona erdırehılır, 
7. Distribütörlük 

  

Z sı Dısnrfl, sa ütör'ün hukuka aıtksunde veya orıaklannda veya 'öneı iımnde 

  

meydana 'edebilecek değişikliklerin Xerox auraffindan kabul 1 

  

eddmeınesi halrnde, fr 

   



Esin 
Avukatlık 
Ortaklığı. 
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Şn)- V Ş 
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Hp — Dıstrıbütörlük 

 

& Sözleşmesi 
"'<W'.i bWr  anna ".tb>-I*'r. it c-re fl! ,."'tr'>ItWa Ut£tle'4 rniened. flee bğ 'Aş 

4,a ı c.'.ş raaıs.r-a '.ıt. a.t.t .w' ğ 'rar' '" r r,eb,t<, P.Wt Ş cia», b It,aa oem %201*  çal'  

'tsi ".n*nsn le «Uğ i '*Jebbv It, .*')&öIna H,won' ş ,tş,. IiaI* 21.,L1,ü. a,,.  aş '  

  

'4T'•t ğ '$. tfli t> ş'et ğ  ğğ *'&r',t'  ir  niş -' "t' teo< We  'Alsa"'  nfl we,  başa  W'lşr kn.' şn ı* 

  

loi ği.rw. 'W<P I v',.nn,: Veü1n$'.b ">"ry i1ş j area te*Voeml IV. yaWl çŞ 'n 11J.._._4, 

  

• Aaçnj*.  bi  AtJ"e.ia *e'. icl.*na ş  saw. i..-d.$.wlşn 't deli's  iş '•  Ş " Ş " 'e "fllrbi'I,' .,'b'şfll Sa  

 

Acer  - Distribütörltik 

      

9.3 Acer  shat be entitled  to terminate  this Agreement  by giving noce in wiling to the 

  

Distributor to lake itmiediate effect  il  (a) there is at any lıme a material change İn the 
9. Sözleşmesi C4P00<' of the board of directors. ov,nership or control of the Distributor; or fbI the 

  

Distnbutor fals to pay the purchase once for any  ot  he Pcodjcts by the due date (lime 

  

being of the essence). 

Yı 
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EK  5  .- Kontrol Değişikliği Hükümleri Kapsamında Alınan Onay Yazıları 



24/04/2018 

ONAY YAZISI 

Konu: Penta Teknoloji Ürünleri Dağı tım A.Ş.'nin paylarının halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. tarafından ("Şirket"), Şirketinizin sermayesinin azami 
olarak %44,86'ünü temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini (Işlem") ve işlem sonucunda Şirket 
sermaye yapısının değişeceği tarafımıza bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Şirketimiz ve Şirketiniz arasında işbu yazı tarihi itibarıyla imzalanmış Faktoring 
sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde belirtilen tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, işlem 

sonucunda Şirketinizde gerçekleşecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine muvafakat 
edileceğini/edildiğini, Faktoring sözleşmelerinde temerrüt nedeni sayılabilen hisse yapısındaki 

değişmenin, şlem'e ilişkin olarak Şirketimizce temerrüt nedeni sayılmayacağını bildiririz. 

İşbu yazı isteğiniz üzerine verilmiş olup, sadece İş lem'e özeldir. işlem dışı nda Faktoring sözleşmeleri 
hükümlerinde Şirketimize tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan ederiz. 

Saygıl rımızla, 

YFAKTOR i'I'Ş 

QFCI Afurn,meroı FCı 

hornet  ünvan,: Yap Kredi PaktoringAŞ. Web Adres yapikredifaktorhg.comtr ticaret  Ski  Nu,narası: qı7822 
(Kaç  4  IJnlCıe'fıt nMerkezi: Büyükeı e  Caddesi Yap'Krethi  Plaza A8ıokKat :]'iLevont-tieşiktaşfista,tui 

tsNo:flS7OUfl8O9'i9flOOk3 TO: [O212)371999 Faks :O212)37199QO 



@4SIYapıkredi 

İstanbul,  20/04/2018 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım  Tic.  A.Ş. ile Bankamız arasında akdedilen 
16/11/2001  tarihli  50.000,-TL tutarlı;  13/12/2001  tarihli 50.000,-USD tutarlı;  15/07/2013  tarihli 
5.000.000,-USD tutarlı;  14/07/2016  tarihli I 0.000.000,-USD tutarlı;  14/07/2016  tarihli 
175.000.000,-TL tutarlı Genel Kredi ve Teminat Sözleşmeleri'nde ("GKTS) belirtilen tüm 
haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Şirketiniz hisselerinin halka arz edilmesine ve bu nedenle 
Şirketinizde gerçekleşecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine aşağıdaki şartların Bankamızca 
tatminicar addedilecek surette gerçekleşmesi kaydı ile muvafakat edilecektir: 

(i) Bankamız, Şirketiniz ve Yıldız Holding A.Ş ve diğer taraflar arasında  19/02/2018 
tarihinde niyet mektubu imzalanmış olan ve işbu yazımız tarihi itibariyle müzakereleri 
devam eden sendikasyon kredi sözleşmesinin ve eklerinin ("Sendikasyon Sözleşmesi") 
halka arz tarihinde imzalanmış olması halinde, ilgili halka arz bedellerinin Sendikasyon 
Sözleşmesi şartlarına göre kullarnlması, veya 

(ii) Sendikasyon Sözleşmesi'nin halka arz tarihinde imzalanmamış olması halinde, halka arz 
neticesinde elde edilecek bedeller ile GKTS tahtında Şirketinizin Bankamiza borçlu 
olduğu; 
(a) nakdi kredilerin nakden ve defaten kapatılması ve 
(b) gayrinakdi kredilerin tutan kadar nakdin nakit blokaj ve hesap rehni kapsamında 
bankaya teminat gösterilmesi. 

İşbu yazı isteğiniz üzerine verilmiş, sadece belirtilen halka arz işlemine münhasırdır. Başka 
herhangi bir işlemde iş bu yazımızın Bankamızı bağlamadığını, hükümsüz olduğunu ve GKTS 
hükümleri kapsamında Bankamızın hak ve yetkilerinin devam ettiğini ve saMi olduğunu, yukarıdaki 
şartların gerçekleşmemesi halinde işbu muvafakatimizin de kendiliğinden ortadan kalkacağını ve 
verilmemiş addedileceğini beyan ederiz. 

Saygılarımızla, 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
Anadoluyakası Kurumsal Bankacı lık Merkezi Şubesi 

Ticaret Unvani: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  Web  Adresi: yapikredi.com.tr Büyük Mükellefler  VD. 9310020892 

skeç t.6tflCmdt	 Ticaret Slcil Numarası:  32736 Marais  No;  0937002089200741  işletmenin M ı1çezi: Yapı Kredi  Plaza  D Blok  34330  Levent Istanbul 

Telefon:  (0212) 339 70 00  Faks:  (0212)3396000 



12.04.2018 

ONAY YAZISI 

Konu: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıt ım A.Ş.'nin paylarının halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıt ım A.Ş. tarafından ("Şirket"), Şirketinizin serniayesinin 
azami olarak %44,86'ünü temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini ("işlem")  ve Şirket sermaye 
yapısının A grubu paylara tanınan yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı devam edecek 
şekilde değişeceği tarafımıza bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Bankamız ve Şirketiniz arasında işbu yazı tarihi itibarıyla imzalanmış genel kredi 
sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde belirtilen ortaklık yapısının değişimine bağlı olarak 
kullanabileceğimiz yetkiler ile kredi limitini kullandırmama, durdurma, azaltma ve iptal etme de dahil 
olmak üzere sahip olduğumuz tüm haklarımız saklı kalmak ve yeni oluşacak sermaye yapısında 
Şirketiniz A grubu payların toplam sermayeye oranının %20'nin altına düşmemesi kaydıyla, şirketiniz 
hisselerinin halka arzına izin verildiğini ve işlemin Bankamızca temerrüt nedeni sayılmayacağını 
bild iririz. 

işbu yazı talebiniz üzerine verilmiş olup, sadece iş leme özeldir. işlemin temerrüt nedeni 
sayılmayacağına dair onayımız yukarıda belirtilen pay oranının korunması şartının gerçekleşmesine 
bağl ı olup, bu şartın sağlanmaması halinde ve/veya söz konusu işlem dışında, mevcut genel kredi 
sözleşmeleri hükümlerinde Bankamıza tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan 
ederiz, 

Saygılarımızla, 

k. Vakıflar Bankası T.A.O. 
Anadolu Kurumlar Merkezi 

inihaNE\ Semra AKPINAR 
Başkan 

Türkiye vakıflar Bankası T,A.O. 
Genel Müdürlük 

Model NO 583 2018 

Mersis Numaras 0922003497000017 T (0216) 724 10 00 
Way  Mahallesi  Or.  Adnan  soyokderdz  caddesi 5(0216)7243909 
NO:7/A-B 34768 ümraniye/ısTANBUL wwwvakiıbankcomtr 



İSTANBUL. 11/04/2018 
NO: TK- 4314 

PENTA TEKNOLOJ İ ÜRÜNLER! DAÖITIM TICARET A.Ş. 

Kurumumuz ile Şirketiniz arasındaki sözleşmelerde, herhangi borç/alacak ilişkilerindeki 

değiş iklik, borcun yenilemesi veya herhangi bir sözleşme hükmünden feragat niteliğinde olmamak 

üzere Şirketiniz sermayesinin azami olarak %44.86sına tekahül eden  2 1.345.493  ii, değerindeki 

hissenin Ş irketiniz ve pay sahipleri taraffindan halka arz edilmesi dolayısıyla Şirketinizle 

aramızdaki  10.12.2014  tarihli Fakioring Sözleşmesinin temerrüt ve/veya nıuaeeelivet hükmüne 

müracaat edilmeyeceği hususundaki mulahakatım ızı bi Idiririz. 

Işhu "azını iz münhasıran şirketinizle akdedilen Fakioring Sözleşmesinin hükünı leri dairesinde 

kaleme al inmiş olup. herhangi bir surette halka arza ilişkin bir beyan, taahhüt. ona' veya 

yönlencl irme anlamına gelmeıııekted ir. 

Sayg ı l  a ıı nı t zla, 

İŞ FAKTORİNG A.Ş. 

Müdürlük 

tUğ-ha-KARATAŞ 'Canan KESKIN 
M  (Id  (ir Yard ı mc ısı Yönetici Direktör 

İş  Fakioring A.Ş. 
İş  Kuleleri,  Kule  I  Kat:  10 4.  Levent  34330 İstanbul 
T+90(212)3170000 F.90(212)3170099 
Mersis No 0481005923700010 
Beşiktaş  V.D. 4810059237 
İşletme Merkezi  : İstanbul 

'vw. is Fa k to rio g .co in. t 
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02.04.2018 

ONAY YAZISI 

Konu: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin paylarının halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. tarafından ("Şirket"), Şirketinizin sermayesinin azami 
clank  %44,86'ünü temsil eden paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kate olmak üzere halka arz 
edileceğini ("İşlem") ve İşlem sonucunda Şirket sermaye yapısının değişeceği taraifimıza bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Bankwnız ve Şirketiniz arasında işbu yazı tarihi itibarıyla imzalanmış genel kredi 
sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde belirtilen tüm haklarımız saHr kalmak kaydıyla, işlem 
sonucunda Şirketinizde gerçekleşecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine muvafhkat 
edileceğini/edildiğini, genel kredi süzleşmelerinde temerrüt nedeni sayrlabilen hisse yapısındaki 
değişmenin, İşlem'e ilişkin olarak Bankarnızca temerrüt nedeni sayılmayacağını bildiririz. 

İşbu yazı talebiniz üzerine verilmiş olup, sadece İşlem'e özeldir. İşlem dışında genel kredi süzleşmeleri 
hükümlerinde Bankamıza tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı olduğunu ve bu haklanmıza halel 
gelmeyeceğini beyan ederiz. 

Saygfiarımızla, 

QNB FİNANSBANK A.Ş 

MARMARA ŞUBESİ 

EPSA MEL GÜLTEKİN 

Eseritepe Mah.  Büyükdere  Cad. Tel: 90 (212) 318 5000 Ticaret  skil no: 237525 
Yri.zh,I V,,lc, fln,,c ı rn». 21 q <WCÖ 222 nGŞV' Martlo nn flQ.flfl74Ü..IW7' nnhffinn,ıchenıb ran, 



T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlük 4* 0 

Nispetiye Mah. Aytar  Cad.  No:  2 
Beşiktaş Levent  34340  Istanbul • Garant 
Mersis No:  0879 0017 5860 0379 
Tel  :(0212)3181818 : 

Faks  (0212)3181888 , 

%%ww.garanti.com.tr 

T. Garanti Bankası A.Ş. 
Kozyatağı Kurumsal Şubesi 

. 4 

28.03.2018 

ONAY iYAZISI 

Konu: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtını A,Ş.'nin palarının halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. tarafından ("Şirket"), Şirketinizin sermayesinin azami 
olarak %44,86'ünü temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini ("İşlem") ve İşlem sonucunda Şirket 
sermaye yapısının değişeceği tarafimiza bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Bankamız ve Şirketiniz arasında işbu yazı tarihi itibarıyla imzalanmış genel kredi 
sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde beli"ilen tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, İşlem 
sonucunda Şirketinizde gerçekleşecek hisse 

, 

ve sermaye yapısı değişikliğine muvafakat 
edileceğini/edildiğini, genel kredi sözleşmelerinde temerrüt nedeni sayılabilen hisse yapısındaki 
değişmenin, İşleme ilişkin olarak Bankamızca temeitüt nedeni sayılmayacağını bildiririz. 

İşbu yazı talebiniz üzerine verilmiş olup, sadece İşleme özeldir. İş lem dışında genel kredi sözleşmeleri 
hükümlerinde Bankamıza tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan ederiz. 



"HALKBANK 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
Sermayesi: 1.250,000000..TL 

BIRIM Anadolu Kurumsal 
Şubesi-İSTANBUL Tarih  :06.04.2018 

KONU : Penta Teknoloji Ürünleri Dağı tım  Tic.  A.Ş. Sayı :415 

T.HALKBANK A.Ş. 

ANADOLU KURUMSAL ŞUBE 

ONAY YAZISI 

Konu: Penta Teknoloji Ürünleri Dağı tım A.Ş.'nin paylarının halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağı tım A.Ş. taraffindan ("Şirketi), 
Şirketinizin sermayesinin 

azami olarak %44,86'üııü temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini ("İşlem") ve işlem 
sonucunda Şirket sermaye yapısının değişeceği tarafımıza bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Bankamız ve Şirketiniz arasında işbu yazı tarihi itibarıyla imzalanmış genel 
kredi sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde belirtilen tüm haklarımız sakit kalmak 
kaydıyla, işlem sonucunda Şhketinizde gerçekleşecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine 
muvafakat edileceğini/edildiğini, genel kredi sözleşmelerinde temerrüt nedeni sayılabilen hisse 
yapısındaki değişmenin, lşlem'e ilişkin olarak Bankamızca temerrÜt nedeni sayılmayacağını 
bildiririz. 

İşbu yazı talebiniz üzerine verilmiş olup, sadece İşlem'e özeldir. İşlem dışında genel kredi 
sözleşmeleri hükümleriııde Bankamıza tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı 
olduğunu beyan ederiz. 

. 

Saygı  1ar1mı71a. / 

Selma KARADUMAN İAvııur  TASASIZ 

1  ! ' krr i' 
Yolıcı ı I 

t /vi 1 

T.HALKBANKASI A.Ş.  Anadolu  Kurunısai Şubesi)ıST.  Değirmen  sk N 3!1 34742 KOZYATAGI /ISTANBUL, 
Tel :(216)5715950,Fax:(2 ı6)463 1635 



HSBC4D 

IISUC BANK A.  1;.  GENEl. MÜDÜRLÜK KURUMSAl. ŞUBE 

05.04.2018 

ONAY YAZISI 

Konu: Peıııa Teknoloji Ürünleri Dağı tım A.Ş.niıı aylarııuıı lızılka art edilmesi 

Şirketiniz l>eııta •Feknoloji Ürünleri l)ağıtıın A.Ş. ıaraflndan (' Şirket'). Şirketinizin sennayesiniıı azarni 

olarak %44.86'ünü tenisil ede" hisselerinin halka arı edileceğini ç'işlem") ve işimi' soınıcunda Şirket 

sennave yapısınıı' değişeceği ıarai'ımıza bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere. 13aııkaınız ve Şirketiniz arasında işbıı ya,.ı tarihi itibarıyla imzalanm ış genel kredi 

sözleşıııeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde klitiilen ıüm haklarımız saklt kalmak kaydıyla. lşleıı' 
sonucunda Şirketinizde gerçekleşecek hisse 'e sermaye yapısı değişikliğ nu ine 'valhkaı 

edileceğini/edildiğini. eeı'el kredi sözleşnıelerinde temerrüt nedeııi sayılahilen hisse yapısındaki 

değişmeniıı. işlem ile sınırlı olmak kaydı ile I3ankan'ızca ıenıerr(iı nedeni sayıl ınayacağıIli bildiriri,. 

IşIn' yaz' ıalebiniz üzerine verilmiş olup. I3ankaııi ı ea ıaııınan istisna sadece işlenfe ö.eldir. işlem" dışında 

genel kredi sözleşmeleri tahtında Bankamıza tanınan hak 'e )etkilerin aynen devam ettiğini 'e  said' 

oldı tğuını. işlem e özel uygulamanın bundan sonraki uygulamaları nı ı . baki mınd*ın eınsal teşkil 

eıınediğini/eııneyceeği ııi beyan ederiz. 

Saygılarımızla. 

I/SB7 BANK  .4. Ş . GENEL. 'IIUL>URLÜK KURUMSAL ŞUIJF 

jk4e' ık Adaıi ır r  + 

" Büyük Kurumlar Müşteri Yönetimi l)irekıörü Büyük Ktıruınlar Müşteri Yönetimi Direktörü 

fiStiC Bank A.Ş. Esentape  Kurumsal Merkez 
Esentepe Mat,.  Büyükdere  Cad. No. 128 K:i 1 Şİ$ I Istanbul 
Tel: 4COTt Pc,': 0212 370 65 16 

O Sy  
Well  Numarası:  islanb'd  ticaret  Slot Müdürk4, . 268376 
TwArot Onv.nı: HSBC Bank A.Ş 
Şırı<eı  Merkezi:  Esenıepe Mah. Aüyukdcre Cad No: *28 ŞIŞi 34394 İstanbul 
SkiS  Kayıt" Olduğu Yer:  Esentepe Mar..  Büyükdere  Cad. No: 128 $mş' ı 34394 ıstanbul. ıstanbul Tıcaret Scat Md 
Web Adrast: www.t.sbc.com.lr 
İrtibat Bııglı. ıiTeı:02'2 3764000 Fax: 0212336 2939/3362638(3362141 13362260 



Türkiye iş Bankası A.Ş ticaret Sicit No:  431112 
Işletme Merkezi: Istanbul j±jşbsnk.m.ır 

TÜ RKYE  't3  BANKASI Merkez Adresi: iş Kuleleri  34330 0850724 0724 
Levent! Istanbul 

05.04.2018 
NO: MİZ- 2784 

PIiNTA IEKNOLOJİ ÜRÜNLERI DAĞ ITIM TİCARET A.Ş. 

Bankamız ile Şirketiniz arasındaki sözleşmelerde, kredilerde değişiklik, borcun yenilemesi 
veya herhangi bir sözleşme hükmünden feragat niteliğinde olmamak üzere Şirketiniz 
sermayesinin axami olarak %44,86'ine tekabül eden  21.345.493  TL değerindeki hissenin 
Şirketiniz "e pay sahipleri tarafından halka arz edilmesi dolayısıyla Şirketinizle aramızdaki 
26/01/2017  tarihli Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesinin (GNGKS) temerrüt 
ve/veya muacceliyet hükmüne müracaat edilmeyeceği hususundaki mutabakatımızı bildiririz. 

Işbu yazımız münhasıran şirketinizle akdedilen GNGKS hükümleri dairesinde kaleme alınmış 
olup, herhangi bir surette halka  aria  ilişkin bir beyan, taahhüt, onay veya yönlendirme 
anlamına gelmemektedir. 

Saygılarınıızla, 

TÜRKİYE iş BANKASI A.Ş. 
K0ZY4JAÖI KURUMSAL/ISTANB9L._'\  

/ 
Şiniı eXbçük L.. - Denja Kösedağ 
Il:t%Wdür Müdür Yardımcısı 

Türk'ye ' ş Bankası A.Ş. Ticare'. S'cil Nm  431112 Şitke' Merkezi'. 'stanbu' 

www.isbank.comAr 



l(uweyt TibtI  katılım Bankası  A.Ş. 
Büyükdere Caddesi  No:I29-1 Esentepe 

Şişli  34394 Istanbul 
T: .90 212 354 nil F: +90 2123541212 

Tic. Sic. No.: 198060/250489 • Mersis No: 3714 4399 8856 5282 
'tvw.k uveyt turk, corn. ir 

. 27.03.2018 

ONAY YAZISI 

Konu: Penıa Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş.n1n paylarının halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penıa Teknoloji Ürünleri Dağı tım A.Ş. 'aratindan ("Şirket"). Şirketinizin serınayesiniı'ı azarni 
olarak 0/644.86'ünü temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini ("Işlcnf') ve İşlem sonucunda Şirket 
sermaye yapısının değişeceği tarafımıza bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere. Bankamız ve Şirketiniz arasında işbu  van  tarihi itibarıyla imzalanmış genel kredi 
sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde belirtilen tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, işlem 
sonucunda Şirketinizde gerçekleşecek hisse ve serma>e yapısı değişikliğine mtıvatbkaı 
edileceğini/edildiğini, genel kredi sözleşmelerinde temerrilt nedeni sayılahilen hisse yapısındaki 
değişmenin. İşleınıe  ilişkin olarak Bankaınııea teıuerrüı nedeni say ılmayacağını bildririı  

İşbu yazı talebiniz üzerine verilmiş olup. sadece Işleme özeldir. İşku' dışında genel kredi sözleşmeleri 
htlküıwlerinde Bankaııııza taıııııaı'ı hak 'e yeıkilerin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan ederiz. 

. 

Saygılarımızla. 



Saygı
larımızla, 

Faktoring A.Ş 

İşler Müdr. 

Tarih :  06/04/2018 
Sayı :jj4 

ONAY YAZISI 

Konu: PentaTeknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin paylarının halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. tarafından ("Şirket"), Şirketinizin 
sermayesinin azanıi olarak %44,86'ünti temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini 
("Işlem") ve İşlem sonucunda Şirket sermaye yapısının değişeceği tarafımıza bfidirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Şirketimiz ve Şirketiniz arasında işbu yazı tarihi itibarıyla imzalanmış genel 
faktoring sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmede belirtilen tüm haklarımız saklı kalmak 
kaydıyla, işlem sonucunda Şirketinizde gerçekleşecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine 
muvafakat edileceğini/edildiğini, faktoring sözleşmesinde temerrüt nedeni sayfiabilen hisse 
yapısındaki değişmenin, İşlem'e ilişkin Şirketimizce temerrüt nedeni sayılmayacağını 
bildiririz. 

İşbu yazı talebiniz üzerine verilmiş olup, sadece İşlem'e özeldir. Işlem dışında genel faktoring 
sözleşmesi hükümlerinde Şirketimize tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı 
olduğunu beyan ederiz, 

Vakıf raktoıing A. $. Genel Müdürlük 
Vakıf Faktodng Valalbank İştirakidir. 

Şerifali  Malı. Bayraktar Bulvarı  No: 62 Tel : (0216) 600 1616 

34775 Ümraniye/ISTANBUL Faks  (0216) 600 1660 

Meisis No: 0922009561400019 www.vaklifiaktoring.cOm.tr 



Ziraat Bankası 

IC  lİRAş'1 flAtvkıbı A . - İSMA'BL)L .NAI)OLU KURUMSAL ŞUBE 

ONAY YAZISI 

Kotnı I'enta teknoloji üpüışleii t)ağıl ım A.Ş.nııı p.iyI ırıııın h.'lk<' an edilmesi 

Şirketiııiz l'enta I eki'01011 Uıünieri Dağıtım A.Ş. t'u.ıliııd.ın ("Şirket"), Şii ketinizin ser rn.ıyesıniıı alan" 
olaiak  :'44  .8(Çunü t eıusd edeı' hisselerin.ıt halka rz edileceğini ("Işlem") ve İşten' sotiticunda Şirket 
sermaye ya3lısinın değişncği Iarafın"n' bilitırilıniştir. 

Bifir'dii """e. Itarıkaı' ıı: ve Şhket.ni: ıı .ısnıda işini yin  tar  iki ilik'" ivla iı'ı;.ıt.ıı'ıııış şwm'l kredi 

sozleşmeleri butuııın.'ktadır. l ıı çö;i'şm,'Irı <le belir I ik'n ton' fiakliiiiitti.  sakl' kaliıı.'k kaydıyla. işlem 

Süflucunci.' Şii ketiui;de gerekIec»k hisse  v<'  wrrnaye yapısı <lejişikI
şŞmı? nitivafakat 

ediiecejin i/cdildiğıni, genel kredi  s.  >leşıneleı  junk  temerrilt nedeni sayda1114,1' 1mw yapısııırlakı 

değişmenin, Işhnı'e ilişkin ol.ırak 9aııL ı:ııuıca temer tut ntxl eni sa' ıIi'ıayac;ığı;ıı liikkı it i.' , 

Iştuı yazı taiebiı'ü tı>eriı'e vı' ı ilıniş okip '.;clpcp İşleın'e oıeldir. işlem dışında geıwl krrtlı so;leşmelo' ; 
hukuınlrriıWe Rank'iınta t.şnıı'aı' hak v.'y.'I ı.tevaı" ettiğini ve sakb olclııguı'ıı licyan edeni. 

5ay11.11ırl' ' tla. 

t 



30.03.20 18 

T.0 BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU'NA, 

Konu: Penta Teknoloji Ürünleri Dağı tım A.Ş.'nin paylannın halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. tarafından ("Şirket"), Şirketinizin sermaycsinin azami 
olarak %44,86'ünü temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini ('İşlem") ve iş lem sonucunda Şirket 
sermaye yapısının değişeceği taraffimiza bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Bankamız ve Şirketiniz arasında işbu yazı tarihi itibanyla imzalanmış genel kredi 
sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde belirtilen tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Işlem 
sonucunda Şirketinizde gerçekleşecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine muvafakat 
edileceğini/edildiğini, genel kredi sözleşmelerinde temerrüt nedeni sayilabilen hisse yapısındaki 
değişmenin, İşleme ilişkin olarak Bankamizea tementt nedeni sayılmayacağını bildiririz. 

İşbu yazı talebiniz üzerine verilmiş olup, sadece İş lem'e özeldir. İş lem dışında genel kredi sözleşmeleri 
hükümlerinde Bankarnıza tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan ederiz. 

Saygılarımızla, 

 

w'v aihargaI,ır C r 
İstantuı  Ticaret  siciı r ıemuduğ a Nm2O667 I alba,akaturk@h03 kaptr 
Ne'aıa N. 0047000670200019 tel : (OZ 16) 665 0 10 1 
Saray  Mal' Dr  Adnan  flüytjkderıiz Cad ab (0216) 666 1600 
NOS 34768 Ünwanbıe/)stanbut WtFT: BTFkTRIS 



tdternatif, 6 
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30.03.2018 

ONAY YAZISI 

Konu: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin paylarının halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. tarafından ("Şirket"), Şirketinizin sermayesinin azami 
olarak %44,86'ünü temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini ("Işlem") ve Işlem sonucunda Şirket 
sermaye yapısının değişeceği tarafımıza bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Bankamız ve Şirketiniz arasında işbu yazı tarihi itibarıyla imzalanmış genel kredi 
sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde belirtilen tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, İş lem 
sonucunda Şirketinizde gerçekleşecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine rnuvafakat 
edileceğini/edildiğini, genel kredi sözleşmelerinde temerrüt nedeni sayılabilen hisse yapısındaki 
değişmenin, İşlem'e ilişkin olarak Bankamızca temerrüt nedeni sayılmayacağını bildiririz. 

İşbu yazı talebiniz üzerine verilmiş olup, sadece İş lem'e özeldir. İşlem dışında genel kredi sözleşmeleri 
hükümlerinde Bankamıza tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan ederiz. 

Saygı lanmızla, 

AUtRNATIFBANK 

'-

 

Alteli'atibank A.Ş. Koayfl* Şube 
İçetenköy  malı . Umut Sok,  AND Plaza Nû:10/12  Zemin Kat  4 No.lu BE Ataşehir/istarıbul 
Tel: 0216 574 79 74 Fax: 0262 672 15 03 .alternatlfbank.com.tr 

. The Commercial Bank (PS.Q.C.) 
Mersis No: 006000315450004$  Işletme  Merkeai: Istanbul . 0. Miikelletler V.0,: 0000031545 
Model No: GN-020/01 02/2016 kuruluşudur. 



06.04.2018 

ONAY YAZISI 

Konu: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin paylarının halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. tarafından ("Şirket"), 
Şirketinizin srmayesinin azami 

olarak %44,86'ünü temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini ("İşlem') ve işlem sonucunda Şirket 
sermaye yapısının değişeceği taraifimıza bildirilmiştir. 

Blllfldiğl üzere, Bankamız ve Şirketiniz arasında işbu yazı tarihi itibarıyla imülanmış genel kredi 
sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde belirtilen tüm haklarımız sülı kalmak kaydıyla, Işlem 
sonucunda Şirketinizde gerçekleşecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine ınuvafakat 
edileceğini/edildiğini, genel kredi sözleşmelerinde temerrüt ndni sayılabilen hisse yapısındaki 
değişmenin, İşlem'e ilişkin olarak Bankamızca temerrüt nedeni sayıhnayacağ3tü bildhlHz. 

İşbu yazı talebjjıiz üzerine verilmiş olup, sadece işlem'e özeldir. İş lem: dışında genel kredi sözleşmeleri 
hükümlerindejWankanııza tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan ederiz, 

say6
ğ 7\  

DBŞ A.ş)Ç
%  t:  

UR AV R SAL ŞÖ3E 

Oenlz6ank  A
Ş

, 
Genet Mtldtktük: Dugukdere Cad. No: 141 34394 Esentepe- İstanbul  t  TÜRKIYE 
Tek  (0212) 348 20 00 /444 0 800- (0850) 222 0 800  Fok':  (0212) 336 30 30 %denizbank.com 

ğ  SBERBANK islanbul  Ticaret  Ski!  Memurluğu,  368587/316169 Bthjült Makeifiefler  vergi  0aitesl No: 2920084496 
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Ştrketırnz P£NL' [hKNQLOJt CRC'NLERI DAĞI t  1M  TICARET ANONtI 
ştkKrrl fic $itteumiz (3ARANfl FAPtIO&ING A

Ş *sasında kdc'hka 071042tM4 ıarihh 
Eakıcrtng Sözkşawsi1'ndc  '.c  bıkürnk ekknndc bclinikfl ün h&Jsnnuz saiJt kalmak-
kaydıyla,  hüzt siz stm tü Şirketinizde g&çekc:

ş
tcC hh:Se strmyc y;qıü'.' 'değtş flüiğitdn,. 

sliz korwsu Fakwring Sözkşn::sinc uv.,'i ohri)' ŞhkStnLü bilüirilmiş olduğunu beyan. 
edeni .; 

işbü yaiı istc ini izerinc vcrilrniş, saiece uün 'd.t b kxı elirti işleme rn s ıünh.rdır 
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kapamrnda şirkcümL'in hak ve yeüdkr1 ıin &v£n cliiğini ve 'ak1 ıfiduğunu beyan cüniz. 

, Ş ARANTi .FAKTORIN(; A.Ş. 

/  tic  armiti... 
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keı I 

Xerox  Büro Araçları 

Ticaret ve Servis Ltcl.Sti 

[29] . [03] .2018 

ONAY YAZISX 

Konu: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. 'nin paylarının 
halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.ş. tarafından 
("
Şirket") Şirketinizin sermayesinin azami olarak %44,86'ünü 

temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini ("işlem") ve 
işlem sonucunda Şirket sermaye yapısının değişeceği tarafırnıza 
bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere, işbu yazı tarihi itibarıyla taraflarca 
imzalanmış distribütörlük sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu 
sözleşmelerde belirtilen tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 
işlem sonucunda Şirketinizde gerçekleşecek hisse ve sermaye 
yapısı değişikliğine muvafakat edileceğini/edildiğini, 
distribütörlük sözleşmelerinde temerrüt nedeni sayılabilen 
hisse yapısındaki değişmenin, tşlem'e ilişkin olarak 
Şirketimizce temerrüt nedeni sayılmayacağını bildiririz. 

işbu yazı talebiniz üzerine verilmiş olup, sadece tşlem'e 
özeldir. 

Saygılarımızla, 

(Xerox  Büro Araçları 

Ticaret  vg  Servis Ltd.StiJ  

Plaza 

VO.: 8\U 039 208 1 



acEr 
AcerSa/cs ğntcrnation.ş/54 
Via doll., Post., 28 
&134 &oggio 
Switzerland 
Tel. -419126101  Il 
Fa,. - 419126103  22 

04-03.2018 

ONAY YAZISI 

Konu: Penta Teknoloji Ürünleri Dağı tım A.Ş.'nin paylarının halka arz edilmesi 

Şirketiniz Penta Teknoloji Ürünleri DağıLım A.Ş. taıarındarı <'Şlrker}, Şirketinizin sermayesinin azarni 
olarak %44,86'ünü temsil eden hisselerinin halka arz edileceğini (

Ş iem') ve işlem sonucunda Şirket 
sermaye yapısının değişeceği taraFımıza.bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere. işbu yazı tarihi itibarıyla taraflarca imzalanmış distribütörlük sözleşmeleri bulunmaktadır. 
Bu sözleşmelerde belirtilen tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, işlem sonucunda Şirketinizde 
gerçekleşecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine muvafakat edileceğini/edildiğini. distribütörlük 
sözleşmelerinde temerrüt nedeni sayılabilen hisse yapısındaki değişmenin, lşlem'e ilişkin olarak 
Şirketimizce temerrüt nedeni sayılmayacağını bildiririz. 

işbu yazı talebini: üzerine verilmiş olup, sadece İşlem'e özeldir. 

Saygilarantzi 

Grigory Nizovskiy 

Director 

Acer  Sales International 



16.04.2018 

CONSENT LETTER 

Subject: Public offering of shares of Penta  Teknoloji ürünleri Dağı tım  A.Ş. 

We have been notified by Penta  Teknoloji ürünleri Dağıtım  A.Ş that the shares of the Company, which 
represent at most 44.86% of its capital, will be offered to the public, and as a result of the Transaction 
capital structure of the Company will be changed. 

As is known, as of the date of this letter of approval herein there is (are) distribution agreement(s) signed 
by Penta  Teknoloji ürünleri Dağıtım  A.Ş. and. Provided that all of our rights specified in these agreement(s) 
are reserved, we hereby declare that the change in the shareholding and capital structure of the Company 
to be realized as a result of the Transaction will be consented/Is consented and that the change in the 
shareholding structure, which can be considered as the event of default in the distribution contracts, will 
not be considered as event of default by In relation to the Proceeding. 

This consent letter is provided upon your request and specific to this Transaction only. 

Regards, 

On Behalf of ALPHA HOLDING ONE B.V. Company GM 

FILIZ BORTİJCEN 

' İP ryflrVe 

? ,  

Vb-.4 0637227 

HP  Bilgisayar ve  &%s; ld<nolojileri Limited Şirketi 
Saray Mahallesi  Dr.  Adnan  Büyiikdeniz Cad. No:4  Kat:  8 34768 ümraniye/istanbul 
Yenikapi vd. No: 4640637227 



Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0 212 376 64 64 
www.esin,ay.lr 

EK  6  - İhraççrnın ve Bağlı Ortaklıklarırnn Taraf Olduğu Davalar ve Takipler 

EK  6.1 İhraççı Tarafından Açılmış Davalar 

'o. Dayalı Mahkeme I 
Dosya No FYıl 

, 

Konusu 

- 

Dava Tutarı Gelinen Aşama 

  

. 

İstanbul  10.  Vergi KKDF, ÖTV, KDV, 

   

Ambarli Gümrük 
M alı.  2016/1152 ek tahakkuk ve 731.210,51 14.07.2017 tarihinde istinafa cevap 

 

\4üdürlüğü E 
E. cezalara dair ödeme L dilekçesi sunuldu. 

   

emri iptali-

        

05.03.2018 tarihinde KDVK'nın 26. 

     

maddesi dikkate alındığında mal veya 

     

hizmetin karşı lığını teşkil eden bedelin 

     

döviz ile hesaplanması halinde döviz, malın 

     

teslimi veya hizmetin yapılması Ile 

     

gerçekleşen vergiyi doğuran olayın 

     

meydana geldiği tarihteki cari kur 

     

üzerinden Türk parasına çevrilerek, bu 

     

yolla bulunan tutar KDVnin matralunı 

     

oluşturacak olup bedelin farklı zamanlarda 

     

ödenmesi nedeniyle zaman içinde 

 

Maliye Bakanlığı- Danıştay  4. KDV Uygulama 

 

oluşabilecek kur farklarının matraha ilave 

 

Gelir Idaresi Dairesi Genel Tebliğinin 

 

edilmesi mümkün olmadığı, öte yandan 

 

3aş1canlığı 2014/4834  E Iptali 

 

KDVK'nın 21. maddesinde ithalatta 

     

verginin matrahına dahil olan unsurlar 

     

arasında kur farkı açıkça sayılmasına 

     

rağmen  24.  maddesinde matraha dahil olan 

     

unsurlar arasında kur farkına yer 

     

verilmemiş olması da kanun koyucunun 

     

ithalat dışındaki işlemlerde kur farkının 

     

KDV matrahına dahil edilmesini 

     

amaçlamadığını gösterdiği gerekçesiyle 

     

temyiz isteminin kabulü ile kararın 

     

bozulmasına dair karar tebellüğ edildi. 

     

30,03.2018 tarihinde karar düzeltme 

     

dilekçesi Şirket tarafından tebellüğ edildi. 

     

05.07.2012 tarihinde Istanbul 4. Vergi 

   

Iptal Davası - Farh edilen Mahkemesi'nin  2010/3153  E  2011/3295  K 

 

Atatürk Havalimanı İstanbul  4.  Vergi 15.01.2008  tarih ve 454,00  TL sayılı davada karar düzeltme talebinin 

3. Cargo  Gümrük Mahkemesi 15864  sayılı Serbest KDV ve  3. kabulü ve Vergi Mahkemesi'nin kararının 

 

üdtkloğü 2010/3153  E. Dolaşıma Giriş kati oranında bozulması ve davanın kabulü ile KDV ve 

   

Beyannamesi ile 'deri para idari para cezasının kaldırılmasına ilişkin 

   

ilgili tarh işlemi QeZasi Bölge İdare Mahkemesi'nin 18,04.2012 

     

tarihli kararı tebellüğ edildi. 

     

05.07.2012 tarihinde İstanbul 4. Vergi 

   

Iptal Davası _ 515,00  TL 
Mahkemesi'nin  2010/314613 2011/3293  K. 

 

Atatürk Havalimanı Istanbul 4. Vergi 09.08.2007  tarih ve (DV  Ye  3. sayılı davada karar düzeltme talebinin 
kabulü ve vergi mahkemesinin kararının 

 

Kargo Gümrük Mahkemesi 279998  sayılı 
Serbest Dolaşıma 

ıatı oranında 
'dan para bozulması ve davanın kabulü ile KDV ve 

 

'lüdürlüğü 2010/3146  E. 
Giriş Beyannamesi ıezasına dair idari para cezasının kaldırılmasına ilişkin 

İdare 

   

ile ilgili tarh edilen dan işlem Bölge Mahkemesi'nin 18.04.2012 

     

tarihli kararı Şirket tarafından tebellüğ 

     

edildi. 

 

30mr0k ve Ticaret Istanbul  Il. Vergi 
İdari para cezası 

 

08.03.2018 tarihinde temyiz dilekçesi 

 

3ö1ge  Müdürlüğü Mah.  2016/1513 kararına İtirazın 48.022  TL 
Şirket tarafından tebellüğ edildi. ŞiŞ et / 

 

Matürk Flavahimanı IE 

 

ireddi kararının 

 

tarafından 02.04.2018 tarihinde ten"şzı 

V 

/ 

47 

j 



Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok,  No, 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0 212 376 64 64 
www.esin.ay.tr 

No. )avah Mahkeme! 
Dosya No! Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

 

Cargo  Gümrük 

 

Iptali ve Ek 

 

cevap dilekçesi sunulrnuştur. 

 

Müdürlüğü 

 

Tahakkuk ve 

     

Cezalann 

     

kaldırılması 

    

İstanbul Anadolu 

  

Şirket'in müdahil olması kabul edilmiştir. 
S. 3o1d teknoloji 4.Asl,Tic.  Malt  - Iflas Erteleme . Dosya bilirkişiden ek rapor alınmak üzere 

  

2016/1 

  

tevdi edilmiştir. 

  

İstanbul  24.  Icra 

     

Hukuk Icra Muamelesi 

 

Şikayetin reddine karar verilmiş olup, 

 

7. -lasımsız 
Mahkemesi Şikayet . Şirket tarafından gerekçeli istinaf dilekçesi 

  

2017/516 

  

19.01.2018  tarihinde sunulmuştur. 

     

Duruşmanın 27.03.2018 tarihine 

  

İstanbul Anadolu Hizmet nedeniyle 

 

bırakılmasına karar verildi, Hakim, 
8. Adil ŞENTIJRK 4. ACM 2016/273 güveni kötüye 

 

Müvekkil Şirket Tanığı Yusuf Arslan ın 

  

E. kullanma 

 

dinlenilmesini müteakip karar vereceğini 

     

belirtilmiştir. 

 

l)Selçuk Ateş 

     

»Muaınmer 
Anadolu  33. Hizmet nedeni ile 

 

Dosya Yargıtay'da temyiz incelemesinde. 9. ;aymaz Asliye Ceza Malı, güveni kötüye . 

Tetkik hakimi incelemesi beklenmektedir. 

  

2012/1152  E. kullanma suçu 

   

3)Zafer Çoban 

      

İstanbul 6.As1. 

     

Tic.  Malı. - İtirazm iptali (ticari 

 

Bilirkişi raporu geldi. Davalılar defIer 
10. Volkan Işıltaş 2015/1035 satımdan . ibrazından kaçındı. Beyanda 

  

Ankara  3.  Atm kaynaklanan) 

 

bulunulmuştur. 

  

2016/950E. 

        

İstanbul Anadolu 14, Asliye Ceza 

  

Istanbul Anadolu 
Güveni Kötüye 

 

Mahkemesinin vermiş olduğu karar 
İ l. Hüseyin Savaş 14.  Asliye Ceza Kullanma Su Suçu 

 

tarafımızca temyiz edilmiş olup, dosyanın 

  

Mah.  2010/969  E. 

  

Yargıtay ilgili dairesinden dönüşü 

     

beklenmektedir. 

  

İstanbul  2.  Vergi 
Gelir eksiği-KDV 

  

12. Halkalı Gümrük 
Malı.  2011/1228 olarak tarh edilen 2.482  TL Davanın kabulü kararı Danıştay tarafından 

 

Vfüdürlüğü 
E. 

. .  vergının 

 

onanıt ıştır. 

   

kaldırılması 

     

Ek Tahaklciklar ve 

     

idari para cezası 

  

13 Ambarlı Gümrük İstanbul 7. Vergi kararına İtirazın 
02.594,44 21.03.2018 tarihinde temyiz dilekçesi 

 

Müdürlüğü Mah.  2016/1894 reddi kararının 
Iptaline, KKDF, FL tebellüğ edilmiştir. 

   

KDV ve cezaların 

    

' kaldırılması 

     

Ek tahakkuklar ve 

   

Gümrük ve Ticaret 
İstanbul 7.Vergi idari para cezası 

 

16.01.2018  tarihinde dayalı idarenin istinal 

14 )ölgeMüd. 
Malı.  2016/1296 kararına itirazın 324.952,08 başvurusunun reddine dair  Bölge İdare 

 

irenköy Gümrük 
E. E reddi kararının FL Mahkemesi kararı Şirket tarafmdan 

 

Aüdürlü ğü 

 

iptali-9  adet 

 

tebellüğ edildi. 

   

beyanname toplam 

  

15. Haydarpaşa Gümrük İstanbul I 1.Vergi Ek tahakkukun 
46.271,00  TL Dava kabul edildi ve ilgili gümrük 

  

-  E.2008/737  - iptali 

 

müdürlüğü tarafından temyiz başvurusuı 1'a /2 
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No. Dayalı 
Mahkeme /
Dosya Ne / Yıl Konusu )ava Tutarı Gelinen Aşama 

  

K.2010/1858 

  

bulundu. Gümrük müdürlüğünün 

     

yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteği 

     

reddedildi, incele devam etmektedir. 

     

Dava kabul edildi ve ilgili gümrük 

  

İstanbul Il .Vergi Ek talkankun 23.167,00 müdürlüğü tarafından temyiz başvurusunda 
16. Haydarpaşa Gümrül -  E.20081744  - 

. a. bulundu. Gümrük müdürlüğünün 

  

K.2010/1865 

  

yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteği 

     

reddedildi, incele devam etmektedir. 
.-,-

   

Bilişim sistemleri 

    

İstanbul Anadolu banka veya kredi 

  

IT Hamdi Kurt 4. Ağır Ceza kartlarının araç 

 

Şikayet bildirilmiştir, samk ifadesinin 

  

Mahkemesi olarak kullanılması ' alınması için duruşma ertelenmiştir. 

  

2017/450  E. suretiyle 

     

dolandıncılık 

    

İstanbul Anadolu Başkasına ait banka 

  

18 . l Bora Canbek andi 62.  Asliye Ceza veya kredi kanının 
izinsiz kullamlması 

 

Sanık hakkında çıkarfian yakalama emrinin 

  

Mahkemesi  
suretiyle  yarar 

 

m infaz edilmesi beklenektedir. 

  

2016/321  E. sağlama 

   

3oğaziçiKurumlar İstanbul  2.  Vergi 2011  Dönemi KDV Vergi  ash 

 

19. Vergi Dairesi Mah.  2017/2536 Vergi/Ceza 1.035,78  TL 02.01.2018 tarihinde birinci savunmaya 

 

.4üdürlüğü E. Ibbarnainesinin WC cevap dilekçesi sunulmuştur. 

   

Iptali 1.035,78  TL) 

      

Dava kabul edildi ve ilgili gümrük 

  

İstanbul 11.Vergi 
ÖTV cezasınur para 21.192,00 müdürlüğü tarafından temyiz başvurusunda 

10. Ambarlı Gümrük -  E.2011/1465  - 

iptali FL. bulundu, Gümrük müdürlüğünün 

  

K.2012/506 

  

yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteği 

     

reddedildi,  mode  devam etmektedir. 

     

Dava kabul edildi ve ilgili gümrük 

  

İstanbul Il .Vergi 
Gelir vergisi para 11.037,00 müdürlüğü tarafından temyiz başvurusunda 

U. mbarlı Gümrük -E.2011/1464- 
cezasının iptali FL. bulundu. Gümrük müdürlüğünün 

  

K.2012/505 

  

yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteği 

     

reddedildi, incele devam etmektedir. 

  

İstanbul 8.Vergi 
Ek tahakkukım 

 

Dava kabul edildi ve ilgili gümrük 
2. Ambarlı Gümrük E.2009/2902  - 

iptali 

12.679,00 

rL. 
müdürlüğü taraffindan temyiz başvurusunda 

  

1(2011/4172 

  

bulunulmuştur. 

  

İstanbul 5.Vergi 
Ek tai'ıakkukun 

  

3. Haydarpaşa Gümrül E.2009/3699  - 

 

p.987,00  TL. Dava kabul edilmiştir. Gümrük temyiz 

  

K.201 1/1180 iptali 

 

başvurusunda bulunulmuştur. 

  

İstanbul ll.Vergi 
Ektahakkukun 

 

Dava kabul edilmiştir. Dayalı temyiz 

14. 4aydarpaşa Gümrül -  E.2008/743 '

  

)7.572,00 başvurusunda bulunmuştur. Davalmın 

  

K.2010/1864 iptali FL. yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteği 

     

reddolmuştur. 

  

İstanbul Il Vergi 
Ek taha$±tğ un 

 

Dava kabul edilmiştir. Dayalı temyiz 

5. 'laydarpaşa Gümr ük E.2008/738 -  

 

9.160,00  TL. başvurusunda bulunmuştur. Davalının 

  

K.2010/1859 iptali 

 

yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteği 

     

re ddolmuş tur. 

!6. Haydarpaşa Gümrük İstanbul 5.Vergi Ek tahakkukun 
1.614,00  TL. Dava ilk derece mahkemesi tarafından 

  

E.2009/3698  _ iptali 

 

reddedildi. Şirket kararı  temyiz etmiş oIuL 

49 
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{o. )ava lı 
Mahkeme / 
Dosya No /  Vii 

Konusu )ava Tutarı Gelinen Aşama 

  

K.2011/1179 

  

dava devam etmektedir. 

  

İstanbul 11.Vergi 

  

Dava kabul edildi ve ilgili gümrük 
27. Haydarpaşa Gümrüi -  E.2008/740 

Ektahakkukun
iptali 

43.922,00 
rL. müdütlüğü tarafından temyiz başvurusunda 

  

K.2010/1861 

  

bulunuldu. 

     

Dava kabul edildi ve ilgili gümrük 

  

İstanbul ll.Vergi Ek tald»un 46.271,00 müdürlüğü tarafIndan temyiz başvurusunda 
8. iaydarpaşa (3üınrü -  E.2008/737 

iptali ri.. bulunuldu. Gümrük müdürlüğünün 

  

2010/1858 

  

yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteği 

     

reddoldu, inceleme devam etmektedir. 

     

Dava kabul edildi ve ilgili gümrük 

  

İstanbul I l.Vergi 
Ek t±ukun 26.185,00 müdürlüğü  tarafından temyiz başvurusunda 

19. Haydarpaşa Gümrül -  E.2008/742  - iptali rL. bulunuldu. Gümrük müdürlüğünün 

  

2010/1863 

  

yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteği 

     

reddoldu, inceleme devam etmektedir. 

     

Dava kabul edildi ve ilgili gümrük 

  

İstanbul Il Vergi Ek tahakkukun 14.462,00 müdürlüğü tarafından temyiz başvurusunda 
30. -laydarpaşa Gümrül -  E.2008/741  - 

iptali FL. bulunuldu. Gümrük müdürlüğünün 

  

2010/1862 

  

yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteği 

     

reddoldu, inceleme devam etmektedir. 

     

Dava kabul edildi ve ilgili gümrük 

  

İstanbul Il .Vergi 
Ek tahakkukun 

 

müdürlüğü tarafından temyiz başvurusunda 
31. -laydarpaşa Gümrül E.2008/739  - 

-E  ' 2008/739

 

iptali 
19.089,00 
IL, bulunuldu. Gümrük müdürlüğünün 

  

K.2010/1860 

  

yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteği 

     

reddoldu, inceleme devam etmektedir. 

   

Ödeme emrini iptali 

    

İstanbul Anadolu (İstanbul Ana. 

  

32. Sabire (hünçtemur 13  Icra Hukuk 6.1cra  Mad. 

 

Dava işlemleri devam etmektedir. 

  

Mah.  2016/1150 2016/23655  E. 

     

talebin iptali) 

  

EK  6.2 İhraççı Tarafından Yapılan Takipler 

No. Aleyhine takip icra Müdürlüğü / 

    

yapılan borçlu Dosya No! Yıl Konusu takip Tutarı GelineUA5ama 

  

İstanbul Anadolu 

   

1. Tulukiar Elektronik 2. İcra  2016/90  E. Alacak Takibi 2278,40  ABD Borçlunun iflas erteleme davası ve tedbir 

 

Tuz.Tic.Aş Alanya  2  Asliye 

 

Doları kararı devam etmektedir. 

  

Hukuk  2014/779 

     

Küçükçekmece  1. 

  

Bakiye alacağın tahsili yönünde borçlunun 

2. 
Şaban Ökmen 

Icra  2015/13260 Alacak Takibi 2030,65  ABD hacze kabil malı olmadığı anlaşılmış olup, 

 

Oknten Bilgisayar 
E. 

 

Dolan Şirket tarafmdan dosyanın kapatılması 

     

düşünülmektedir. 

     

Borçlu adına kayıtlı araç bulunmadığı 

     

tespit edilmiş tir. Borçlu adına kayıtlı 

 

Mustafa Levent 

   

gayrimenkul bulunmadığı tespit edilmiştir. 

3. Okyar-Okyar İstanbul  6.  Icra 
Alacak Takibi 1.034,52  TL Borçlunun üçüncü kişiler nezdindeki 

 

Bilgisayar 
2015/38505  E.

 

  

muhtemel alacaklarının haczi için ülke 

     

genelinde yaygın bankalarm genel 

     

müdürlüklerine haciz ihbarnaınesi tebliğ 

     

edilmiş ise de üzerinde haciz bulunma 
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Aleyhine takip icra Müdürlüğü / 
Konusu 

   

yapılan borçlu Dosya No / Yıl 

 

fakip Tutarı GetinenA5ama 

     

alacak kaydına ve aktif hesabına 

     

ras tlanılmamıştır. 

     

Borçlunun eşinin açmış olduğu dava 

     

sonucu ipoteğin kaldırfiniası kararı Şirket 

 

I-  SOHO  Market- 
İstanbul 10.İcra 

 

150.000,00 tarafında tehir-i icra talepli olarak temyiz 
4. 2-  Umut Müd,  2014/4996  E İpotek Takibi- 

 

edilmiş olup, temyiz incelemesi sonucunda 

 

Ötünçtemur - 

  

TL. 
Şirket aleyhine karar onanmıştır. Şirket 

     

tarafından karar düzeltmeye 

     

baş vunılmuştur. 

 

Volkan I şıltaş - 

   

Borçlu tarafından takibe itiraz edilmiş ve 

  

I.stanbul 34.Icra 

 

150.00000 Şirket tarafından itirazın iptali davası 
5. Orhan Tümer- Müd.  2015/15753 

Alacak Takibi 
Do ABD 

,
ları. Ankara 3. Atm 2016/950 esas sayıl ı 

 

Trend  Teknoloji 

   

dosyası ile açılmıştır. Dava bilirkişi 

     

aşamasmdadır. 

 

Coşkun Kırtasiye Küçükçekmece  4 

  

Borçlunun altı aracı kayden haczedildi. 

' Tic.LtdŞti İcra  2017/12346 Alacak Takibi 6.055,94  TL Ancak, Şirket'in haciz kaydından önce 

     

40m  üzerinde haciz kaydı bulunmaktadır. 

  

İzmir 81cra  Mod. Cari Hesap (192.985,38 Takip işlemleri devam etmekte olup, 
7. Gania Bilg.  Ltd. Şti. 2017/5977 Alacağı-İlamsız ABD Doları + borçlunun hacze kabil malvarlığı olmadığı 

  

2017/6055 Takip 28.543  TL) anlaşılmıştır. 

 

Asya Katıl ım İstanbul I. İflas 

  

Şirket tarafından fibs masasma alacak 
8. Bankası A Ş. Müdürlüğü Alacak Takibi 92.947,63-TL kaydı talebinde bulunuldu. Tasfıye 

 

(Bankasya) 2017/14  Iflas 

  

işlemleri devam etmektedir. 

 

Efor Bilgisayar Ve 
İstanbul I. Icra 

    

Danışmanlık Hizm. 
Müd.  2007/12420 Alacak Takibi 91.320-TL 

Karşıyaka Tapu Müdürlüğüne tezkere 
• San. Ve  Tic. Ltd. 

E. 

  

yollanmış, cevap beklemektedir. 

       

SEF Bilgisayar 
İstanbul I. İcra 

  

Alınan talimat cevabı dosyada 
10. Hizınetleri Ticaret 

2007/3745  Esas 
Alacak Takibi 9.269-TL olmadığından yeni işlem 

 

A.Ş. Vs 

   

yapılamamaktadır. 

     

Borçlu şirket adresinde ve diğer iki 

     

borçlunun adreslerinde herhangi bir mal 

     

bulunamamıştır. Borçluların banka, tapu ve 

     

trafık tescil amirliklerindeki kayıtlı 

 

Anadolu Bilgisayar 

 

Istanbul I. le. malvarlıklarının 

 

tespiti ile haczedilmesi 
11. Yazıl ım Donanım 

2006/117  Esas Alacak Takibi 83.535,81-TL için ilgili yerlere müzekkereler 

 

Vs 

   

gönderilmiştir. Şirket tarafından Hakan 

     

Bostancı 'nm çalıştığı yer olarak bildirilen 

     

Anadolu Oniv. Sivil Havacıl ık Bölümüne 

     

maaş haczi yazısı gönderfimiştir. Henüz 

     

tahsilat yapılamanııştır. 

12. 
Netixir Kurumsal - İstanbul  2. İcra 

 

8.654,60-TL 
Borçlu tarafından 2.500 TL ödeme 

 

Harun Karaaslan 
Müd.  2011/20804 Alacak Takibi (3.857  ABD 

yapılmıştır. 

  

E. 

 

Dolan) 

  

Venüs Bilgisayar Ve Bakırköy  7.  Icra 

 

7.958,90-TL 

 

13. Bilişim Hizmetleri Müd.  2012/3483 Alacak Takibi (4.522  ABD Takip işlemleri devam etmektedir. 

 

Irian  Dığıroğlu E. 

 

Doları)  

 

14. Gen Elektronik İstanbul  8. İcra 
MOd.  08/14921 

Alacak Takibi 7.900,00  TL İzmir Ticaret odasından edinilen adres 
bilgisine Tebligat Kanunu nı.  35  uyarı 
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o. 
Aleyhine takip İcra Müdürlüğü / 

    

yapılan borçlu Dosya No / Yıl Konusu rakip Tutarı Gelinen Aşama 

  

Esas 

  

tebligat gönderilmiştir. Tebligatın neticesi 

     

beklennıektedir. 

     

Borçlu hakkında yapılan malvarlığı 

     

sorgtılamasında herhangi bir araç ya da 

     

tapu kaydı çıkmamıştır. Bankalara 

 

Artıtek 

  

7.353,32  TL gönderilen haciz ihbarnameleri neticesinde 

15. 
Bilgi.Teks.Gtda Bakırköy  2.  Icra 

Al Takibi Alacak (4.654-ABD borçlunun İş Bankası Kiremithane 

 

Oto.Tur.San.Tic.Ltd Müd,  2013/12732 

 

Doları) Şubesindeki hesabına haciz konulmuş ve 

 

.ŞtI. 

   

haczedilen tutar gönderilmiştir. Bunun 

     

dışında dosyada başka bir haciz mevcut 

     

değildir. Dosya takibine devam 

     

edilmektedir. 

     

Borçlunun haczi kabil malı 

  

İstanbul  8.  Icra 

  

bulunamamış tır. Banka, tapu haciz yazı 
16. Mehmet Bıyıkoğlu Müd.  2008/15217 Alacak Takibi 63.125,00  TL cevapları olumsuz döıımüştür. Borçlunun 

  

Esas 

  

araçları üzerinde de Şirket'in haczinden 

     

önce yaklaşık  25  haciz bulunmaktadır. 

     

Çek sorumluluk bedeli düştükten sonra 

     

47.593,69 ABD Dolan asıl alacak 

     

üzerinden takip başlatıldı. Bakiye alacak 

     

olan  13.321,73  ABD Doları için İstanbul 

     

33  Icra Müdürlüğü nezdinde  2018/7470 

     

esas sayılı dosya ile ilamsız takip başlatıldı. 

 

Percom Bilişim İstanbul  33  Icra 

 

61.289,73 Takip itiraz olmaksızın kesinleşti. Borçlu 
17. Dan.Ltd.Şti. Müdürlüğü Alacak Takibi ABD 

Doları
 şirket üzerine taşınmaz, PTT çek hesabı 

  

2018/7303 

  

bulunamadı. Bir adet araca haciz konuldu. 

     

Araç üzerinde daha önce ihdas edilen  14 

     

adet haciz mevcuttur. Bankalara ve 

 

, 

   

Şirket'in bildirdiği üçüncü şahıs şirketlere 

     

89/1  haciz ihbarnameleri gönderildi, cevabi 

     

yazılar beklenmektedir. Borçlunun adresine 

     

haciz talimatı yazdırılmış tır. 

     

Tebligat Kanunu  m. 35  uyarınca tebligat 

     

gönderildi. Sorgulamalarda herhangi bir 

  

Ankara  14.  Icra 

  

malvarlığı çıkmadı, haciz işlemi yapılacak 

18. 

 

Müdürlüğü (Fatura Alacağı) 6.048,09  TL adreslere gidildi, herhangi bir çalışan ya da 
da 

 

. . 

.  2016/24175 

  

şirket yetkilisi ya şirket emaresi 

     

bulunamadı. Şirket, yeniden UYAP 

     

sorgulamaları yapmayı ve yeniden 

     

araştırmaya gitmeyi planlamaktadır. 

     

Trafık müdürlüğü, tapular ve bankalara 

     

tezkereler yollanmış, ancak olumsuz dönüş 

     

alınmış tır. Metot Matbaacılık yetkilisi 

     

hakkında yapılan karşılıksız çek şikayeti 

     

sonucunda Bakırköy 4. Asliye Ceza 

  

Istanbul  2. İcra 

  

Mahkemesinde  2009/647  Esas sayılı dosya 
19. Ekstra Ajans 

08/18879  Esas AlacaK Takibi 59.080,50-TL Ile dava açılmıştır. Bu davada daha önce 

     

yaptırılan ve dosyaya ibraz edilmiş bulunan 

     

bilirkiş i incelemesi raporu sonucuna göre 

     

çekteki imzaların şirket yetkilisi olan Murat 

     

lCoçdemir adlı kiş iye ait olmadıgı tespit 

     

edildiğinden sanığın beraatine ıu'

      

r. Ayrıca yetkisiz olarak 
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Aleyhine takip icra Müdürlüğü / 

   

.O. 
yapılan borçlu Dosya No / Yıl Konusu takip Tutarı 3e1inen Aşama 

     

keşide ederek resmi evrakta sahtecilik ve 

     

dolandırıcılık suçu işleyen kişiler hakkında 

     

takibat / soruşturma yapılması ve gereğinin 

     

ifast için dosyanın Bakırköy C. 

     

Başsavcılığı na gönderilmesine karar 

     

verilmiştir. 

  

İstanbul  8.  Icra 

 

55 000-ABD 
Haczedilecek mal bulunamadı. Bankalar, 

0. Gen Elektronik Müd.  08114920 Alacak Takibi 
. Doları tapu ve trafıklere yollanan yazı cevapları 

  

Esas 

  

beklemektedir. 

   

Apaydın 

   

Apaydm Bilgisayar- İstanbul  12.  Icra Bilgisayar-Şule 5400-TL . Ödeme emri gönderildi, kesinleşme sonrası 

 

Şule Apaydın Mud. 2012/4190 Apaydın Icra 

 

haciz işlemlerine geçilecektir. 

   

Takibi 

       

Borçlunun adresinde herhangi bir mal 

     

bulunamamış olmasına rağmen borçlunun 

     

haczedilerek yediemin deposuna kaldırılan 

'2
 ' 

Bimsan Bilgisayar İstanbul  7.  Icra 
Alacak Takibi 49.905,00-TL mallanna iştirak haczi konulmuştur. 

 

& Uğur Göksenin 2005/3223  Esas 

  

Borçluların banka, tapu ve trafık tescil 

     

amirliklerindeki kayıtlarda herhangi bir 

     

malvarlığı tespit edilememiştir. Takibe 

     

devam edilmektedir. 

     

Borçlu şahıslar ve ş irket adına kayıtlı araç, 

     

taşınmaz, PTT çek hesabı bulunamadı, 

     

Gelir Idaresi Başkanlığı kayıılarında da 

     

haczedilebilir varlık çıkmamıştır. Borçlu 

     

şahısların adreslerinde uygulanan 

     

hacizlerde ev haczi olması sebebi ile hacze 

     

kabil mal bulunamamış, borçlu şirkete 

 

Datastar 
İstanbul  4  Icra 

 

38.160  ABD yapılan fiili hacizde gecekondu tarzı bir ev 
13. Bilg.Tek.San.Ve 

2017/43873  Esas Kambiyo Takibi Doları olduğu tespit edilmiştir. Borçlu şahıslar ve 

 

Tic.Aş. 

   

şirket için bankalar ile çeşitli şirketlere Icra 

     

Iflas Kanunu  m. 89/I uyarınca tebligat 

     

gönderilmiştir. Çoğu olumsuz dönmüştür. 

     

Bankaların bir kısmında cüzi miktarlarda 

     

para tespit edilmiş ancak Şirket'in haciz 

     

kaydı 10. sıradan yapılmış tır. Şirket'in 

     

önündeki alacaklıların haciz tutarları 

     

yaklaşık  1.250.000,00  TL'dir. 

     

Tebligat iade olmuş, borçlunun vergi 

4. Topuzlu Ticaret İstanbul  2.  Icra 
Alacak Takibi 37.342,11-TL 

dairesinden edinilen adresine yeni tebligat 

  

08/20229  Esas 

  

yollanmıştır. Tebligat parçasının dosyaya 

     

dönüşü beklenmektedir. 

 

l -Altıntaş Bilgi 
Şişli I. İcra  Mud. 

  

Borçlu adına araç ve kayıtlı gayrimenkul 

5. 
Işlem Sis. San Ve 2011/1844  E. İST 

Alacak Takibi 
3.565,38  TL bulunmadığı tespit edilmiştir. Dosyanın 

 

Tic. Ltd $6. 24  Icra Ceza 

 

asıl alacak semeresizlik sebebiyle kapatılması 

 

2-Ferit Altıntaş 2016/29 

  

planlanmaktadır. 

     

Yapılan tebligat bila dönmüştür. İTO'dan 

  

İstanbul Il. İcra 

 

3.207-ABD borçlu şirketin yeni adresi soruldu. Gelen 
16. BSK Bilgisayar 

2009/14232  Esas Alacak Takibi Dolan adrese TK  35  gereği tebligat yollandı ve 

     

hacze gidildi. Malvarlığı tespit 

     

edilememiştir. 
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No. Aleyhine takip dürlüğü üdürlüğü / İ Mü

 

Konusu rakip Tutarı Gelinen Aşama 

 

yapılan borçlu Dosya No / Yıl 

    

1)Demet Yılmaz 

   

Demet Yılmaz'ın adresine diğer dosyadan 

 

2) Fatih Güneş Ankara  31.  Icra 

  

hacze gidilmiş ve borçluya ulaşılamamıştır. 
> 

 

Müd.  2013/12106 Çek Alacağı 25.000-TL Diğer borçlu Fatih Güneş ve Ozkuş 

 

3) Ozkuş E. 

  

Hayvancılıka yönelik henüz hacze 

 

Hayvancılık 

   

çıkılmamıştır. 

  

İst Anadolu  3 Was 

    

Real Müdürlüğü 

   

18. Hipermarketleri 2017/32, İstanbul 
Alacak Takibi 24.272,03  TL 

Karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 

 

Zinciri Aş. Anadolu  3.  Asliye 

  

usul yönünden bozulmuştur. 

  

Ticaret Mah. 

     

20161414  E. 

    

- Desi Film- 

   

Tebligat yapılmış, borçlunun evindeki 

29.

 
Yüksel Sağınç  2- İstanbul  8. İcra 

  

mallar haczedilip depoya götürülmüştür. 

 

Ekstra Ajans  Ltd. Müd.  08/15216  E. 
Alacak Takibi 21.000,00-TL Üçüncü kişilerin haciz kayıtları sebebiyle 

 

Ştı 

   

ve masraf olmaması adına Şirket taraffindan 

     

satış  istenmemişfir. 

30. 
Taşkm Elektronik İstanbul  2.  Icra 

Alacak Takibi 20.000-ABD Borçlunun aracı haczedilmiş olup, satışı 

 

Vs 08/20339  Esas 

 

Doları istenecektir. 

     

Borçlu tarafından yapılan itiraz üzerine 

1 1, Tınaz Elektronik İstanbul Il. Icra 

 

2.901-ABD 
Alacak Takibi mesinde İstanbul  3.  Sulh Hukuk Mahke 

  

2009/14234  Esas 

 

Doları 2009/1018  esas sayılı itirazın iptali davası 

     

açılmıştır. 

12. ştlkrü Ertuğ - İstanbul  11.  Icra 
Alacak Takibi 2.593-ABD Hacze gidilip kısmi tabsilat sağlandı. 

 

Bluenet Bilgisayar 2009/14236  Esas 

 

Dolan Ödemeler takvime bağlanmıştır. 

     

Borçlu aracını sattığı tespit edildi. Banka 

 

Bartu Elektronik İstanbul I. Icra 
Alacak Takibi 2152-TL , hesaplarına haciz ibbarnameleri yollandı. 

 

Inşaat & Koray Par 2007/18525  Esas 

  

Tahsil edilen  475  TL şirket hesabına havale 

     

edilmiştir. 

34 
Yaşar Doğan İstanbul  28. İcra, Çek Alacağı . 18130-TL 

Borçluya karşılıksız çek sebebiyle cezaya 

 

Netline Bilşim 20 17/30462 

  

hükmolunmuştur. 

     

Dava Şirket lehine sonuçlandı.  34 YD 225 

45. Yağmur Ajans Şişli  4. İcraMüd. 
Alacak Taldbi 13.942-TL 

plakalı aracın kaydına 23.02.2011'de haciz 

  

2008/29305  Esas 

  

işlendi. Hacze gidildiğinde adresin boş 

     

olduğu tespit edilmiştir. 

46 Ege Teknoloji ve İstanbul  11.  Icra 
Alacak Takibi 

13.730-ABD Yapılan tebligat bila dönınüştür. Şirket yeni 

 

Bilişim 2009/14231  Esas 

 

Doları ladres araştırmayı planlamaktadır. 

     

Takip itiraz olmaksızın kesinleşmiştir. 

  

. 

  

Borçlu şirket üzerine taşınmaz,  PT!'  çek 

    

13.321173 
hesabı bulunamamıştır, Bir adet araca haciz 

  

İstanbul 33.1cra 

 

ABD Doları konulmuştur. Araç üzerinden Şirketin 

 

Percom Bilişim 
Mort. 2018/7470 Alacak Takibi (13.321,73*3, haczinden önce  gelmek üzere  14  adet haciz 

 

Sistemleri  Ltd. Şti. 
E. 

 

7969= mevcuttur. Bankalara ve Şirket'in bildirdiği 

     

şirketlere 89/I haciz ibbamameleri 

    

50.582,61  TL) 
gönderildi, cevabi yazılar beklenmektedir. 

     

Borçlu şirketin adresine haciz talimatı 

     

yazdırılmış tır. 

  

İstanbul  9.  lcra 

  

Hacze gidilmiştir, bir kısım malları 
38, Anna  Bilgisayar 

2009/9509  Esas Alacak Takibi 13.104-TL haczedilmiş, hacizli mallar satışa çıkarılı4 ı 
ve alacağa mahsuben alınmıştır. 
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No. 
Aleyhine takip Icra Müdürlüğü / 

Konusu 

   

yapııaıı borçlu Dosya No / Yıl 

 

Fakip Tutarı Gelinen Aşama 

     

banka hesaplarına  89/1  haciz ihbnrnaıneleri 

     

yollanmıştır. 

  

Trabzon I. Icra 

   

39. Analiz Bilgisayar MUd.  08/9980 Alacak Takibi 110.000,00- Teminat mektup iadesi sorgulandı. Takip 

  

Esas 

 

ABD Doları işlemleri devam etmektedir. 

  

İstanbul S. icra 

 

11.780-ABD Haczedilecek malı bulunamamış olup, 
40. Turkuaz Bilgisayar Müd.  08/14919 Alacak Takibi 

Doları bankalar, tapu ve trafik müdürlüklerine 

  

Esas 

  

yollanan yazı cevapları beklenmektedir. 

     

Borçlu adma kayıtlı araç bulunduğu tespit 

 

. 

   

edilmiş ve haciz işlenmiş fakat araç 

 

, 

   

üzerinde vergi alacakları ve rehin alacağı 

     

dosyaları da d6lıil olmak üzere çok sayıda 

     

haciz ve yakalama şerhi bulunduğu ve 

  

Istanbul Anadolu 

  

aracın haczinin dosya alacağını tabsile 
41. 

MB  Mühendislik 
14. İcra, Alacak Takibi 1199  ABD yarar nitelikte bulunmadığı anlaşılmıştır. 

 

Mustafa Bozdemir 
2017/23677 

 

Doları Borçlu adına kayıtlı gayrimenkul 

     

bulunmadığı tespit edilmiştir. Borçlunun 

     

üçüncü kişiler nezdindeki muhtemel 

     

alacaklarının haciz için ülke genelinde 

     

yaygın  15  bankanın genel müdürlüklerine 

     

haciz ihbamamesi tebliğ edilmiş ise de 

     

aktif hesabına rastlanılmamıştır. 

     

Yapılan tebligatlar bila dönmüştür. Zabıta 

  

Istanbul  11.  Icra 

 

10.302-ABD 
ve ticaret odasmdan yeni adresler 

2. Maya Bilgisayar 
2009/12635  Esas Alacak Takibi 

Doları sorulmuştur. Emniyet Müdürlüğünce tespit 

     

edilen yeni adreslerine tebligat 

     

yollanmıştır. 

     

Yapılan tebligat bila dünmüşttlr. Banka, 

 

Özgür Bilgi Istanbul  9.  Icra 

 

10.000-ABD Vergi Dairesi ve Erzurum Ticaret 

• Teknolojileri 2009/9510  Esas Alacak Takibi Dolar
ı Odasından borçlulann adresleri 

     

sorulmuştur. Gelen adrese Tebligat Kanunu 

     

m. 35  uyarınca tebligat yollanmış tır. 

     

Tebligat iade oldu. Borçlunun yeni adresi 

 

Zirve Bilgisayar-Ali Istanbul  2.  icra 

 

10.000-ABD Vergi Dairesinden sorulmuştur. Vergi 
44. Ihsan Algül 08/27737  Esas 

Alacak Takibi 
Doları kaydı kapanmış, adres tespiti için trafiğe 

     

yazı yollanmış tır. Gelen adrese tebligat 

     

yollanmıştır. 

 

Mehmet Onur İstanbul I. icra 

  

icra dosyasının çıkarılması için müracaat 45. 
Karaboz 2007/17230  Esas 

Alacak Takibi 1.775,00  TL 
edildi. Toplu dosya beklenmektedir. 

 

Son Hedef İstanbul II. Icra 

 

1.625-ABD Takip kesinleşmiş, hacze  gidilmiştir. Ancak [6. Bilgisayar 2009/14235  Esas Alacak Takibi Doları borçlu adresi terk etmiş olup, kendisinin 

     

mal varlığı araştırılxnaktadır. 

47. Mehmet Karakose - Istanbul Il. icra Alacak Takibi 1.089-ABD Hacze gidilmiş ve ev eşyaları haczedilmiş, 

 

Bilfaks  Computer 2009/14233  Esas 

 

Doları taahhüt alınmıştır. 

     

25.04.2013 günü hacze gidilmişse de 

  

Ankara  31.  Icra 

  

borçlunun  bilinen adreste olmadığı  farkl
ı 

48. Demet Yılmaz - Ht

Ticaret Müd.  2013/6770 Çek Takibi 37.465,85  TL bir ş irketin adreste bulunduğu 

  

E. 

  

öğrenilmiştir. Borçlunun MERNİS adresi 

     

sorgulanıp en kısa sürede yeniden hacz 
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No 
Aleyhine takip icra Müdürlüğü / Konusu rakip Tutarı Gelinen Aşama 

 

yapılan borçlu Dosya No / Yıl 

        

gidilmesi planlanmaktadır. 

  

İstanbul  10.  Icra 

    

Orbim Bilgi İşlem MOd.  201311828 

  

Davalının iflasına Karar verilmiş olup,  fibs 

9. ve İletişim E. Ankara  3. ATM Ipotek Takibi 1.500.000  TL 
kaydı için Ankara  21. fibs  Müdürlüğünün 

 

San.Ltd,Şti 2011/692E.Yeni 

  

2017/34  iflas sayılı dosyasına muhabere ile 

  

No:  2015/943 

  

talep ev evrak asılları gönderilmiştir. 

     

Borçlu adresinde haciz yapıldı. İstihkak 

50. 
Yüksel Akça Uşak İst Anadolu  2.  Icra Alacak Takibi 2.843,59  ABD iddialannda bulunuldu ancak istihkak 

 

Sstem -1010457- 2016/5177E 

 

Doları iddiaları reddedildi. Muhafaza ve ilave 

     

haciz için program yapılmaktadır. 

 

Metropol Global 
İstanbul  8. İcra 

  

Icra  dosyasının çıkarılması için müracaat 51. Lojistik Hizmetleri 
2006/15240  Esas 

Alacak Takibi 

 

edildi. Toplu dosya beklemektedir. 

 

vs 

    

EK  6.3 İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar 

No. Davacı Taraf Malıkeme/
Dosya No. I Yıl Konusu )va Tutarı Gelinen Aşama 

     

Davacı şirket yetkilisi imza Örneklerinin ve 

     

de şirket imza sirkülerini bulunduğu yeri 

 

Gold  Bilişim İstanbul 20.1cra Takibin Taliki 

 

bildirmek üzere süre verilmesine, şirket 

  

Malı.  -2016/142 veya İptali 

 

yetkilisinin imza örneklerinin alınmasına, 

     

akabinde dosyanın bilirkişiye tevdiine karar 

     

verildi. 

     

Davada yetkisizlik kararı sonrası İstanbul 

  

İstanbul  11, Menfi Tespit Ve 

 

11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 

t Akın Yıldırım Asliye Ticaret Tazminat Talebi 110.000  U 
2017/708  esas sayılı dosyası ile devam 

  

2017)708  Esas 

  

olunmt$ur. Davacıya dava değerini 

     

bildirip varsa eksik harcı yatırrnak üzere 

     

süre verilmiştir. 

   

Itirazın İptali 

     

Davası(İstanbul 

  

L Mete Oge İstanbul  Ant 3.14 Ana.2.lets  Mod. 44.653,77  U 
Davacı yaınn gerekçeli istinaf başvuru 

  

Malt 20 15/995  E. 2015/13693  E.- 

 

dilekçesi sunuldu. 

   

İşçilik 

     

Alacakları-) 

  

4. Sefa Özcan 
İstanbul Anadolu 
17. İş Malı. Işe  lade 

 

Işe iade kararına karşı istinaf mahkemesine 

  

2017/302 

  

başvunıldu. 

  

İstanbul  24. İcra 

   

5. 
Metro Elektronik - Hukuk 

İst<ak 

 

İstihkak iddiasının ayrı ayrı reddine, takibin 

 

Eurotech Mahkemesi 

  

devamına karar verilmiştir. 

  

2017n65 

        

Mahkeme Eurotech Bilgi Sistemleri A.Ş'in 

  

İstanbul  24.  Icra 

  

istihkak iddialarına karşı beyanda 

 

Metro Elektronik - Hukuk 

  

bulunmak üzere dava dilekçesini icra 
' Eurotech Mahkemesi 

İstihkak - dosyası borçlusu Gold Bilişime 

  

2017/960 

  

gönderilmiştir. Gold Bilişim istihkak 

     

iddialarına ilişkin beyanları dosyası 4a 

     

sunulmuştur. İşbu beyana karşı Şirtet 
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No. Davacı Taraf  
Mahkeme' 
Dosya No. / Yıl Konusu )ava Tutarı Gelinen Aşama 

     

beyanını dosyaya sunmuştur. 

   

İpoteğin Fekki 

  

7. Sabire Ötiınçtemur Anadolu 19.Aile İle Aile Konutu 
150.000,00  TL 

Dava ilk derece mahkemesi tarafından 
kabul edilmiş olup, Şirket tarafından karar 

  

Mali.  -2015/571 Şerhi Konulması 

 

tehiri icra talepli olarak temyiz edilmiştir. 

   

Talebi 

       

Davacırnn çekteki imzaya itiraz etmesi 

  

Istanbul  20.  icra 

  

sebebiyle bilirkişi aracılığıyla imza 

 

Gold  Bilişim Hukuk Imzaya Itiraz - 

 

incelemesi yaptırıldı. Bilirkişi raporu 

 

Kurumsal Mahkemesi Takibin Iptali 

 

uyarınca çekteki imzaların  Gold  Bilişimin 

  

2016/142  E. 

  

yetkilisi Önder Dinç'in olduğu tespit 

     

edilmiştir. Şirket rapora ilişkin beyan 

     

dilekçesini mahkemeye sunmuştur. 

  

İstanbul  24.  Icra 

  

Yerel mahkeme davacının şikflyetinin 

 

Metro Elektronik - Hukuk Icra İşlemini 

 

reddine karar verilmiştir. Davacı işbu 

 

Eurotech Mahkemesi Şikayet 

 

karara istinaf yoluna başvunnuş olup, 

  

2017/1006 

  

istinafa cevap verilmiştir. 

  

İstanbul Anadolu 
Alacak (işçi ile 

  

10, Yıldırım Çiifiçi 24. İş Mahkemesi 
iş

veren ilişkisinden 2.000  TL Dosya bilirkişi incelemesindedir. 

  

2014/738  E. 
kaynaklı) 

    

Bakırköy  32. İş Alacak Davası 

 

İstanbul Anadolu 4.ACM 2016/273 B. 
11. Adil Şentürk Mahkemesi (işçi ile işveren 

ilişkisinden 24.100  TL sayılı dosyanın karara çıkıp çıkmadığı 

  

2015/359 
kaynaklanan) 

 

konusunda müzekkere yazılacaktır. 

     

Aile konutu olduğu iddiasıyla Soho 

   

Aile Konutu 

 

Market'in borçlarının teminatı için Umut 

 

Sabire Ötunçtemur İstanbul Anadolu 

  

ötünçtemur tarafından verilen  150.000  TL 
12. (Soho  Market 19.  Aile Mhkm, Nedeniyle 

İpoteğin 
150.000-TL miktarlı ipoteğin kaldırılması davasıdır. 

 

Takibi İle İlgili) 2015/571  E. 
Kaldırılması 

 

Dava kabul edilmiş olup, karar Şirket 

     

tarafından tehiri icra talepli olarak temyiz 

     

edilmiştir. 

13 '  

Vodafone Net İstanbul  191cra Icra  Takibi 279  TL Gönderilen ödeme emrinde borca itiraz 

 

İletişim Hizm, A.Ş. Md.2015/14212 Başlatılması 

 

edilmiştir. 

EK  6.4 İhraççı Aleyhine Yapılan Takipler 

.<o. Takip başlatan 
taraf 

İcra Müdürlüğü' 
Dosya No! Yıl Konusu rakip Tutarı hlinen Aşama 

  

İstanbul Anadolu 

   

1. Mete lige 2.  Icra Md. İlamsız takip 44.653,77  TL Takibe UYAP üzerinden itiraz edilmiştir. 

  

2015/13693  E. 

   

L 
Vodafone Net 
İletişim Hizmetleri 

İstanbul Il 
İlamsız takip 361,74  TL Ödeme emrine süresi içinde itiraz 

 

A. Ş . 

2017/14170 2017/14170 

  

edilmiştir. 
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EK  7 - Markalar 

EK  7.1  TPMK nezdinde tescilli markalar 

 

Marka Marka No. Koruma Tarihi Dunını 

 

bayinet 2016/81191 13  Ekim  2016 Tescil Edilmiş 

2. 
p  penta teknolojide güven 2005/46939 31  Aralık  2015 Tescil Edilmiş 

1 
tyro 2004/00200 8  Ocak  2014 Tescil Edilmiş 

4. 
pentakademi 2013/106186 26  Aralık  2013 Tescil Edilmiş 

5. 

     

penta 2013/106187 26  Aralık  2013 Tescil Edilmiş 

6. penta bilgisayar sistemleri ticaret anonim şirketi 

    

penta 2003/34765 19  Aralık  2013 Tescil Edilmiş 

1. 
ladox 2002/22354 4  Eylül  2012 Tescil Edilmiş 

S. 
fırsatlar kataloğu 2011/63021 1  Ağustos  2011 Tescil Edilmiş 

9. bayi net şekil 2000/22066 13  Ekim  2010 Tescil Edilmiş 

10. 

     

esem 2009/68327 21  Aralık  2009 Tescil Edilmiş 

11. 
ekip şekil 99/010708 2  Temmuz  2009 Tescil Edilmiş 

12. 
ekampüs 2009/30703 11  Haziran  2009 Tescil Edilmiş 

EK  7.2 Şirket Adına Kayıtlı Alan Adları Listesi 

 

Alan Adı Sabibi Alan Adı Yenfiçnıe Tarihi Alan Mı ldari 

    

Sorumlusu 
1. 

Penta Bilgisayar 

    

Sistemleri Ticaret A.Ş. www.penta.com.tr 31  Aralık 2018 Koray Aksoy 

2. Penta Bilgisayar 
Sistemleri Ticaret A.Ş. www.bayinet.com.tr 18 Şubat  2019 Koray Aksoy 

3. Tucows  Domains Inc. 

    

(Tescil Eden) www.pentateknoIoji.com 23  Mart  2018 İbrahim Ağca 

4. 
Tucows  Domains Inc. 

    

(Tescil Eden) WwW.pentasoftwareblog.com 5  Mayıs  2018 İbrahim Ağca 

5. Tucows  Domains Inc. 

    

(Tescil Eden) www.mersanet.com 17  Nisan  2018 Koray Aksoy 

6. 
Mersa  Elektronik ve 

    

Teknolojik Ürünler www.mersasistem.com.tr 24 Şubat  2018 - 

 

Ticareti A.$. 

   

7. 
Tucows  Domains Inc. www.pentabulut.com 5  Mayıs  2018 İbrahim Ağ'  
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Alan Ad' Sahibi Alan Adı Ycnileme Tarihi Alan Adi İdari 

    

Sorumlusu 

  

(fescfil:den)  

   

Tucows  Domains Inc. 

    

(Tescil Eden) www.okireports.com 10  Ekim  2018 Ibrahim Ağca 

9. Exper Bilgisayar 

    

Sistemleri Sanayi ve 'vw'v.exper.corn.tr 23  Ocak  2019 Kaan Bayram 

 

' Ticaret A.Ş. 

   

10. 
GoDaddy.com, LLC 

    

(Tescil Eden) "würsatikaciayin.com 19  Ocak  2020 Seed 

 

GoDaddy.com, LLC 

    

(Tescil Eden) wv.reaklednkardesligi.com Il Aralık  2018 $Okro  Seed 

12. GoDaddy.com, LLC 

    

(Tescil Eden) www.pentademocenter.com 31  Temmuz  2018 Yahni Gündüz 

13. GoDaddy.com, LLC 

    

(Tescil Eden) www.pentatekno1ojimerkezi.com 23  Mayıs  2019 Yahni Gündüz 

14. 
GoDaddy.com, LLC 

    

(Tescil Eden) www.hpe-synergy.net 20  Eylül  2018 Kaan Çalışkan 
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EK  8  - Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin  7/5  ve  8/1-e  maddeleri 
çerçevesinde hazırlanan Şirket beyanı 



penta 
1.f./04ı201 8 

BORSA  ISTANBUL  A.Ş. 
Reşitpaşa Mab. Tuncay Artun  Cad. 
34467  Emirgan, Istanbul 

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi'nin  7/5  ve  8/1-e  maddeleri çerçevesinde 

l>enta Teknoloji Uronleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin ( Şirket") kuruluş ve faaliyetleri bakımından 
hukuki durumu ile kotasyon başvurusunda hulurıulaıı payların hukuki durumunun tühi Olduğu 
mevzuata uygun olduğunu. 

Şirket paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname ve Borsa istanbul A.Ş. Kolasyon 
"önergesi ('Kotasyon "önergesi') uyarınca hazırlanan hukukçu raporunda kamuya açıklanan 
hususlar haricinde. Şirketin kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gerekti tüm izin' 
lisans, yetki belgeleri ile Şirketin tübi bulunduğu özel mevzuat uyarınca alınak zorunda olduğu 
belgelerin tamamının mevcut olduğunu ve söz konusu ruhsat ve izinlerin eksikliğinin 
faaliyetlerini sonlandırmavacağını ve 

Şirketin faaliyctlerini önemli derecede olumuz 
etkilemeyeceğini, 

. Şirketin paylarının halka arı.ına ilişkin olarak hazırlanan izalmame ve Kotasyon Yönergesi 
uyannca hazırlanan hukukçu raporunda kamuya açıklanan dava ve icra takipleri dahil olmak 
üzere hukuki ihtilaflar haricinde 

Şirketin herhangi bir hukuki ihtilafa taraf olnmdağmı ve 
izahname ve hukukçu raporunda yer alan hukuki ihtilatların, Şirket aleyhiııc sonlanmaları 
durumunda Şirketin Ihaliyetlerini son  land ırmayacak ları veya önemli derecede olumsuz 
etki lemeyecek lerini 

kabul' beyan ve taahhüt ederiz. 

Saygılarıınızla, 

Puns  Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.
Ş. 

11 
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EK  9  - Bağımsız Hukukçu Raporu kapsamında Şirket tarafından hazırlanan beyan 
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Esin Avukatlık Ortaklığı 
Ebıılula Mardin Caddesi 
Gül Sokak No.  2  Maya Park- Tower 2 
Akatlar - Beşiktaş.  34335  Istanbul 

Sayın Av. Muhsin Keskiıf in dikkatine, 

Konu: Borsa Istanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") Kotasyon Yönergesi  (7.  maddesinin  5.  ffikrası ile  8. 
maddesinin I. fıkrasının (e) beııdi uyarınca Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Ilukukçu 
Raporu. 

Penta leknolqji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") halka artı çalışmaları kapsamında 
Borsa Istanbul Kotasyon Yönergesi uyannca Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan 
Ilukukçu Raporu ("Rapor") ile ilgili olarak; 

. Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm helgelerde imzası bulunan (i) tüzel kişilerin 
usulüne uygun olarak kurulmuş olup faaliyette bulunduklarını ve söz konusu tüzel kişilikleri 
temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiğini ve (ii) gerçek kişilerin temyiz 
kudretlerinin bulunduğunu ve kendilerine yasal temsilci, vasi veya kayyım atanmadığını. 

. Rapor'un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu. 

. Rapor'un hazırlanması için ıarafinıııı tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm 
belgelerin doğru. eksiksiz ve asılları ile aynı olduğunu, 

. Tarafınıza sunulan bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu hakkında tarafınızca ayrıca bir 
araştırma yapılnıadığını bildiğimizi ve söz konusu bilgi ve belgelerin tanı ve doğru 
olduklarını beyan ettiğiınizi. 

. Tarafının sunulan bilgi ve belgeler dışında, Rapor'a ilişkin olarak «e Rapor'un içeriğini 
etkileyecek nitelikte, başka herhangi bir belge veya bilginin mevcut olmadığını. 

. Rapor'da Şirket ve Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile ilgili 
olarak belirtilen tüm husus ve konuların tam ve doğru olup mevcut durumu yanıltıcı 
olmayacak bir şekilde yansıttığını. 

. Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus veya kayıt 
bulunmadığını ve/veya bu paylarımız üzerindeki haklarımızı kullanmamıza engel olacak 
kayıtlar bulunmadığını, 

. Şirket'iıı lbaliyctini ctkileyceek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığını. 

. Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve Şirkeı 'in fıtaliyetleri ile hukuki durumu ile ilgili mevcut 
durumu yansıttığını bildiğimizi ve Esin Avukatlık Ortaklığı 'nın Rapor'tı herhangi bir şekilde 

I * 1/ 
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penta 
güııeclleıne taahhüdündc hultınmadığıııı. 

• Rapor'da başvurusu aşamasında olduğu anılan izin ve ruhsatların eksikliği veya Raporda 
anılan davaları" aleyhimize sonuçlanması sebebiyle. Şirket faaliyetlerinin önemli ölçüde 
olunısuz etkileıımeyeceği ve Ihaliyetlerin sona ermeyeceği. 

Hülihazırda halka arz sürecine veya Şirketin 13orsa İstanhul'da işlem görme haşvurusuna 
yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri dışında 

Şirket ve ortaklarına sunduğunuz bir hukuki 
danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalüa vb. hizmetinin bulunmadığını; 

Şirket. Şirketin 
ortakları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye. yönetin1. mali ve ticari ilişki ile vekülcı 
akdi. ücret akdi ya da sair bir ilişkinizin bulunmadığını, 

Şirkeı'in akdettiği  17  adet genci kredi sözleşmesi ve finansman sözleşn'eleri ve Üç adet 
disıribütörlük sözleşınelerinde. Şirket'in ortaklık yapısında veya kontrol yapısında meydana 
gelecek değişikliklere ilişkin olarak sözleşmelerin diğer taraffinın önceden onayının 
alınmasını şart koşan hükümlcr bulunduğunu ve  16  banka ve tiııansal kurumlarından ve tOn' 
tedarikçilerinden ilgili onay yazılarının alındığını. 

. İşbu beyan ve taahhüılerinıizin Rapor'un ekinde kamuya açıklanınasına izin verdiğimizi 

kabul. beyan ve taahhüt ederiz. 

Saygılarımızla, 

Pcnta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. 
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EK  10  - Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun  376.  ve  377.  maddeleri kapsamında 
incelenmesi sonucunda herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun 
bulunmadığına dair Şirket beyanı 
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BORSA  ISTANBUL  A.Ş. 
Reşiipaşa Malı. Tuncay Artun  Cad. 
34467  liınirgan, İstanbul 

Penta Teknoloji Ürünleri Dağı tım Ticaret A.ş:nin Türk Ticaret Kanuuu ı'un 376'ncı ve 37Tnci 

maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca baııklık durumunun bulunmadığını 

kabul. beyan ve taahhüt ederiz. 

Saygı tarımızla. 

l'cıı ta l'cknnIoji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. 
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EK  11  - Şirketin tabi olduğu mevzuata dair Şirket beyanı 
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Esin Avukatlık Ortaklığı 
Ebulula Mardin Caddesi 
Gül Sokak No.  2  Maya Park  Tower 2 
Akatlar - Beşiktaş.  34335  Istanbul 

Sayın Av. Muhsin Keskin'in dikkatine. 

Konu: Şirketimizin tabi olduğu özel mevzuat olmaması hakkında 

Istanbul Ticaret Sivil Müdürlüğü nezdinde  492652  sayıl ı sicil numarası ile kayıtlı ve "Dudullu 
Organize Sanayi Bölgesi  Nato  >'ifiu  4. Cad  No. I Dudullu. Umraniye. İsı'mb:d" adresiııde muk  1m 
Şirketimizin, işbu beyan tarihi itibariyle özel bir mevzuata tabi olmadığından ve başka bir ortaklığın 
lisansı altında çalışmadığından. olağan ibaliyetlerinin gerektirdiği yetki, izin belgeleri, lisanslar ve 
sözleşmeler hariç olmak üzere, özel bir yetki ve izin belgesi, lisansı veya buna ilişkin sÖzleşmesi 
bulunmamaktadır. 

Saygılarımızla. 

Penta Teknoloji Ürünleri Dağı tım Ticaret A.
Ş. 
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EK  12  - Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne ilişkin beyan 
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Esin Avukatlık Ortaklığı 
F.bulula Mardin Caddesi 
Gül Sokak No.  2  Maya Park-'l'ower ) 
Akatlar - Beşiktaş.  34335 İstanbul 

Sayın Av. Muhsin Keskin'in dikkatine, 

Konu: Yıldız Holding Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'nin Penta 'l'eknoloji Ürünleri 'teknoloji Dağı tım 
A.Ş'ye ("Penta") olan etkilerine ilişkin beyanlarımız 

2018  yıl ının Şubat ayında. Yıldız holding A.
Ş Türk bankaları ile yaptığı çeşitli kredi sözleşmeleri 

tahtında kendisi ve çeşitli grup şirketleri (Penta ve I>enta'nın pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi 
Yatırım Ortaklığı A.Ş. dahil olmak üzere) tarafından kullanılm ış olan bakiye ve teminat altına alınmamış 
kredi borcunun refinanse edilıı esi amacıyla kredi verenler ile görüşnıelere başlamıştır. Bu görüşmelerin 
amacı tek bir vade, faiz omm ve ödeme planı dahilinde tüm hakiye kredi borçlarını Yıldız Holding 
seviyesine taşımaktır. 

31  Anlık  2017  itiban ile Y ıldız Holding, Şirkct'in bankalara olan borcunun toplam  105.287  milyoıı 
USD'lik kısmını ya da %81'39'unu garanti etmektedir. Şirket'in. Yıldız Holding tarafından garanti 
edilen mevcut veya müstakbel borçlanmaları söz konusu olduğunda; Yıldız llolding'in hinansal durumu 
veya faaliyeti üzerinde olumsuz etkisi olan herhangi bir olay, Şirkct'in kredi sözleşmelerinde yer alan 
olası muhtelif taalihütlerin ihlaline sebep olabilir. 

12  Nisan  2018  tarihinde, Yıldız Holding ve grup şirketlerinin bazıları (Pen(a ve Penta'nın pay sahibi 
Gözde Girişim dühil olmak üzere), Yıldız Ilolding ve grup şirketleri kredi verenlerinin bazılan ile 
sendikasyon kredi sözleşmesi ("Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi") akdeımiştir. Sendikasyon kredi 
süreci Penta'nın lzahname tarihi itibariyle tamamlanma aşamasındadır. 

Sözleşmeye göre. Yıldız Holding "Kredi Alan" sıfatıyla tüm işbu borçları Sendikasyon Kredisi 
Sözleşmesi şartlarında ödcyecektir. 

Penta, Semidikasyona dahil bankalara alan toplam  314,523,537  TL ve  50,657,701  ABD Dolan  (21  Nisan 
2018  tarihi itibariyle) tutarında nakdi ve gayri nakdi kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere Yıldız Holding'e 
garantör olmuştur. 

Sendikasyon kredisi dolayısıyla l>cnta'nın (toplam) borç yükünde herhangi bir artış olmamış; sadece,4'] 
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mevcut nakdi banka kredileri Yıldız. I  biding  seviyesine çıkarılmıştır, Yıldız Ilolding seviyesinc taşınan 
l>enta nakit banka kredi borçları halka andan elde edilecek gelirler ile kapatıklığında l>enıa'ııın 
garantörlüğü de ortadan kalkacaktır. 

Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi (ahtındzı, aynı zamanda ana hissedarımız Gözde Girişimin de kredi 
borçlan Yıldız Holding seviyesine taşınm ış ve eş zamanlı olarak Gözde Girişim Penıa'da sahip olduğu 
12.689.000  adet A grubu pay üzerinde (halka kapalı olacak alan ve şu anda toplam sermayenin % 40'ına 
karşı l ık gelen, halka arz sermaye artışı sonucu  %20'e  kadar d(işehilecek paylar) Sendikasyon Bankaları 
lehine pay rehni tesis etmiştir.Yıldız Holding'in Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'nden doğan 
yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, kredi verenler, Gözde Girişim'in Penta paylaru 
üzerindeki rehinlere bütünüyle veya kısmen başvurabilir ve bu durum Penta'nın pay sahiplerinin kontrol 
yapısında değişikliğe sebep olabilir. 

Sendikasyon Kredisi Sözleşme süresi boyunca (yukarıda belirtilen Penta'nın garanti yükümlülüklerinin 
sona ermesinden bağımsız olarak) Penta'yı etkileyen belirli yükümlülükler ve yapmama taahhütleri 
içermektedir. İşbu yüküınlülük ve yapnıaına taahlıütleri özetle. 

(i) malvarlıklarına ilişkin sigorta işlemlerini yaptırınak 

(ii) , 
Grup için ticari ınuameleicrini  arms length  yapmak-

 

(iii) Kredi Verenlerin izni olmaksızın, herhangi bir linansal lorçlanma ve/veya para ödüncü borcu 
gerçekleşti rmcmek 

(iv) Ortaklık ve kontrol yapılarında herhangi bir değişiklik yapmanıak. Grup içi hariç (ve halka arz) 
(v) sermayelerini temsil eden hisselerinin, aktiflerinin, varlıklarının. markalarını, lisanslarin, veya 

sair haklarını veya gelirlerinin bir bölümünü veya tamamını, bedelini almaksızın satmamak, 
devir etmcnıck, bunlar üzerinde, haciz, tedbir, tasarruf hakkını sınırlayan sair ayni veya şahsi, 
kanuni veya sözleşmesel yük, alın' hakkı, ön alim hakkı, opsiyon hakkı ya da benzer nitelikLe 
başka bir hak, yaratmaniak 

(vi) olağan ticari faaliyetleri kapsamındakiler ve piyasa koşullarına uygun olarak Grup içi veya 
Grup şirkcticri lehine olanlar hariç olmak üzere, üçüncü kişilere borç vermemek. Üçüncü kişiler 
lehine garanti, kefalet, teminat vermemek 

Bununla birlikte, ek binansal horçlanmalara yönelik sınırlandırınaya ilişkin olarak, Yıldız Holding. ilgili 
kredi verenler ile, kredi verenlerin izni olmaksızın Penta'nın FAVÖK tutarının üç katı oranında 
borçlanmasına izin veren bir feragat mektubunu müzakere etmektedir. Bu iznin verilmemesi için 
herhangi bir sebep görülmemektedir. Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi Şirketin gelecekte yatırırneılarına 
temettü dağı tımlarına yönelik bir kısıtlama ise içcnncmektedir. 

Sözleşmede gerek yukarıda belirtilenlcr gerekse bunların dışında Penta'yı ve faaliyetlerini olumsuz 
yönde etkileyebilecek bir kısıılama veya taahhüt söz konusu değildir. 

Saygılarımızla, 
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