
BAĞIMSIZLİK BEYANI

Link Bilgisayar Sisteınleri Yazılımı ve Donanınlt Saııayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetinı
Kurulunda, mevzuat, esas sözleşıne ve Sermaye Piyasası Kıırulu tarafından ilan edilen Kuruınsal Yönetim
İlkelerinde belirleııen kriterler çerçevesiırde "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu
kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim koııtrolü ya da öııeınli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile
Şirketin yönetim kontroliinü elinde bulunduı,an veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve
bu ortakların yönetirn kontrolüne sahip olduğu tiize] kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve soruınluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, seıTnaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların
%5'inden fbzlasıııa birlikte veya tek başıma sahip olmadığmıa ya da önemli ııiteiikte ticari ilişkinin
kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin deııetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de
dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çefçevesinde Şirketin önemli
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizınet veya ürüıı satın alındığı veya satıldığı
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olmadığmı, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim krırulıı üyesi olmadığımı,

c) Bağmsız yönetiın kurulu üyesi olııram sebebiyle üstleneceğim görevleri geı,eği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretiın üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kaınu
kurum ve kurulıışlarında taın zamanlı çalışmıyor olduğuınu,

e) 3|ll2l1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye'de yerleşıniş sayıldığımı.

0 Şirket faaliyetlerine oluınlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahipleriniıı haklarını dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğinı görevlerin gereklerini tam
o]arak yerine getirebilecek ölçtide Şirket işlerine zaman ayııabileceğimi,

h) Şirketin yönetinı krıruluııda son on yıI içerisinde toplam altı yıldan fa,z|ayönetim kurulu üyeliği
yapmadığımı,

ı) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolüııü elinde buluı,ıduran ortakların yönetim kontrolüne
sahip olduğu şiı,ketlerin üçten fazlasında ve toplarnda borsada işlen göreıı şirketlerin beşten fhzlasında
bağımsız yönetim kuruiu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j} Yönetim kunılu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.
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BAGIMSIZLIK.BEYANI

[,iıık Bilgisayar Sisteınleri Yazılımı vü i)<ıı,ıanımı Sanayi ve 'l'icaret A.Ş, (Şirkct) Yöııetinı
Kuruluırda, ınevzuat, g§a§ sözleşnıe ve Sernıaye Piyasası Kurıılu taıaliııdan ilaıı edilen Kuruırısal Yiinetiın
ilkclerinde belirleııen kriterler çerçevesiııde "Bağıııı.sız ()ye" olarak görev yapmaya aday oldtığtıııu, bı-ı

kapsaıııda;

a) Şirket, Şirketin yönetinı kontrolü yİ Oa öııenıli derecede etki salıibi olduğı.ı tııtaklıklar ile
Şirketin yöııetiın kcıntrcıliınii elinde bı"ıluııduran veya Şirkeıte öneınli deıecede etki sahibi olan ortaklar ve
bıı ortaklıırın yiinei.inı kontrrıliine siılıip cıiduğtı ti.iz,.el kişilcr ile şahsım, eşiırı veı ikinci deı,eceye kııdar kan
ve sılıri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde öneırrli gü,ev ve soruıTtluluklar iistlenecek yöııetici
pozisyonunda istilıdaırı ilişkisinin btıluıııııadığını. serrnaye veya oy haklarının veyıı iıııtiyızlı payların
o/oS'inden lazlasırıa birlikıe veya tek başıına salıip olnraclığııı,ıızı ya da öneınli nitelikte ticarj ilişkinin
kurul ınaıııış olduğuıı ıı,

b) Soıı [ıeş yıl içcrisiııde, baştıı Şirketin tterıt,tirni (vergi denetiır,ıi. karıuııi t]eııetiırı, içı denctim de
dahil), dereceleı,ıdirilmesi ve daııışnıanlığı olınak üzere. yapılaıı anlaşırıalar çerçevesiııcle Şirketiıi önemli
ölçüdu hiz.ıııet veya ürürt satır] aldığı veya sattığı şİrketlerde" iıizırıet vcya ürtiıı satın alıııdığı vt;ya. satıIdığı
döııeır,ılerde, ortak {%5 ve tiz.eri) <ılınııt,lığııııı. öneınli görev ve sorı.ımlulı"ıklar üstleııecek yönetici
pozisyonııncia çatışırıadığınıı veya yönetiırı kurıılıı iiyesi olıııadığıırıı,

c) Bağınısız yiiııetinı kurııliı üyesi olırıaırı selıebiyle üstieneceğirn görevleıi gereği gibi verine
getirecek nıesleki eğitim, bilgi ve tecrlibeye sahip oldı,ığuıııı_ı,

d) Mevzııata Lıygun olarak, Liııiversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçiltiikten sonra kaııru
kuruııı ve kurııl uşl arı nda taırı zaıııaıı l ı çal ışııı ıyor old ıığLı ııt tı,

e) 3lll2l196ü tıırihli ve l93 sayılı Gelir Vergisi Kanuıruııa göre Tiirkiye'de yeı,leşmiş sayıldığınıı,

0 Şiıket iaaliyetleriııe olııırılu l<atkılarda btılııııabilecek, Şirlıet ile pay sahipleri arasındaki çıkar
çatışıııalarıııda taraf,\ız|ığınıı koruyabilecck, meıı{'aat salıiplerinin lıaklarını dikkate alaı,ak özgüirce karar
verebilecek gtiçlü etik staııdıırtlara, ıııesleki itibara ve 1ecriibe.ve salıip oldtığtıı,ııtı,

g) Şirket i'aaliyetleriniıı işlcyişini takip edebilecek ve i.istlendiğinı görevlerin gerekleriııi tam
olarak yerine getirebilecek ölçiide Şirket işlerine zaman ayıralıileceğiıni,

h) Şirketin yönetiııı kurulııııdıı soı] on yıl içerisitıcic toplarrı altı yıldarıfuzlayönetiırı ktırı,ılu üyeliği
yaprnadığıını,

l) Şirketin vcya Şirketin yöıretinı kontrollinü clintie [ıulundı-ııaıı oı,takların yöııetiııı kontrolüne
salıip oldıığu şirketleriıı iiçten {'azlasıncia ve toplamıla borsada işleın gören şirketlerin lıeşten 1,iızlasında
bağıınsız yönetiın lttırıılu üiyesi olarak görev almıyıır oldıığuı,ııtı,

j} Yöııetiın kıırı.ılıı üyesi olarak seçileceğim ttizel kişi adına tescil ve ilıın edilmeıniş olduğuırııı

beyan ederiın.
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