ŞEKER FAKTORİNG ANON İM Şİ RKETİ
Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu
Bu sermaye piyasası arac ı notu, Sermaye Piyasas ı Kurulu (Kurup' nca
....../....../2017 tarihinde onaylanm ıştır.
Ortaklığımızın toplam 130.000.000 TL tutar ındaki ihraç tavan ı kapsam ındaki
borçlanma araçlarından ilk etapta halka arz edilecek kısm ın tutarı henüz belirlenmemi ş
olup, bu tutar daha sonra belirlenecektir.
Sermaye piyasas ı aracı notunun onaylanmas ı, sermaye piyasas ı arac ı notunda yer
alan bilgilerin do ğru oldu ğunun Kurulca tekeffülü anlam ına gelmeyeceği gibi, sermaye
piyasası araçlarına ili şkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasas ı
aracı notu çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ına ilişkin ihraççm ın
yatı rı me ılara karşı olan ödeme yükümlülü ğü, Kurul veya herhangi bir kan ı n kuruluş u
tarafı ndan garanti alt ı na almmam ıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma
araçları n ın fiyatı n ın belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.
Bu sermaye piyasas ı arac ı notu ihraçç ı bilgi doküman ı ve özet ile birlikte geçerli
bir izahname olu şturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borçlanma arac ına ilişkin
yat ı rı m kararları ihraçç ı bilgi doküman ı, sermaye piyasası arac ı notu ve özetin bir
bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu sermaye piyasas ı arac ı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraçç ı bilgi
doküman' ve özet ...... /2017 tarihinde Ortakl ığım ızın ve halka arzda sat ışa arac ılık
edecek Şeker Yat ı rım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekerfaktoring.com.tr ve
www.sekeryatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyıl Ayd ınlatma Platformu
(KAP)'nda (www.kap.org.tr) yay ırnlan ın ışt ı r. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye aç ık
tutulmaktad ı r.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyar ı nca, izahnameyi
olu şturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanl ış , yan ıltıcı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraçç ı sorumludur. Zarar ı n ihraççıdan tazmin
edilememesi veya edilemeyece ğinin açıkça belli olmas ı halinde; halka arı edenler,
ihraca arac ı l ı k eden lider yetkili kurulu ş, varsa garantör ve ihraçç ı n ı n yönetim kurulu
üyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildi ği
ölçüde sorumludur. Ba ğımsız denetim, derecelendirme ve de ğerleme kurulu şları gibi
izahnameyi olu şturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporlar' haz ı rlayan kişi
ve kurumlar da haz ırlad ıkları raporlarda yer alan yanl ış , yan ı ltıcı ve eksik bilgilerden
SPKıı hükümleri çerçevesinde sorumludur.
Kurulca ..../...../2017 tarihinde onaylanan ihraçç ı bilgi doküman' kapsam ı nda daha
önce ihraç edilen borçlanma arac ı bulunmamaktad ı r.
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Knaltma
Anonim Sirket
A.S.
Bankacilik Dtizenleme ve Denetleme Kurumu
BDDK
Borsa, BIAS, BIST veya Borsa Istanbul Borsa Istanbul A.5.
Banka y e Sigorta Muamele Vergisi
BSMV
Devlet le Borelanma Senedi
DiBS
Avrupa
Birligi Ortak Para Birimi
EUR ya da EURO
Gelir Vergisi Kanunu
GVK
Ttirkiye Cumhuriyeti Basbakanhk Hazine Mtistesarligi
Hazine
Uluslararas" Menkul Klymet Tanimlama Numarasi
ISIN
Seker Faktoring Anonim Sirketi
ihraeel, Sirket veya Seker Faktoring
2004 Say'11 icra y e iflas Kanunu
IIK
Kamuyu Aydinlatma Platformu
KAP
Sermaye Piyasasi Kurulu
Kurul veya SPK
Merkezi Kayit Kurulusu A.5.
MKK
Sabit Getirili Menkul Klymet
SGMK
Seker Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi
Seker Yatirim, Araci Kurum
6362 sayill Sermaye Piyasas" Kanunu
SPKn
Istanbul Takas y e Saklama Bankas"
Takasbank
Ttirkiye Bankalar Birligi
TBB
lurkiye Cumhuriycti
TC
TL
Turk Liras'
TMSF veya Fon
Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu
TTK
6102 sayill Turk Ticaret Kanunu
TTSG
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
USD/ABD Dolan
Amerika Birlesik Devletleri Para Birimi
Vergi Usul Kanunti
V.U.K
VTMK
Varlik Teminath Menkul Kivmetler
Yönetim Kurulu
YK
YP
Yabanci Para
_ Yatmmci Tazmin Merkezi
YTM
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1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU6UNU YUKLENEN
KISILER
Kanuni yetki e sorumluluklarmuz dahilinde e görevimiz cercevesinde bu
sermaye piyasasi araci notunda ve eklerinde yer alan sorumlu old ugumuz ktsimlarda
bulunan bilgilerin y e verilerin gercege uygun oldugunu ve sermaye piyasast araci
notunda bu bilgilerin anlamun degistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamast icin her
tiirlii makul özenin gösterilmis olduunu be)an ederiz.
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SERMAYE PiYASASI
ARACI NOTUNUN
TAMAMI

2. RISK FAKTÖRLERi
2.1 Halka Arz Edilen Borçlanma Araglarina hiskin Risk Faktörleri
Halka arzi vapilacak Ulan borçlanma araelarina iliskin Seker Faktoring A.S.'nin
vatirtmeilara karsi olan iideme N iikiimiiiiiigii herhangi bir kamu kurulusu tarafullian
garanti altina alinmantis °hip, . atirim kararinin, ihraccitun finansal durumunun
analiz edilmesi suretiN le verilinesi gerekmektedir.
thraca aracilik eden araci kuruluOann da borclanma araclarina ili kin ytikilmlüliiklerin
yerine getirilmesi/odeninesi konusunda bir sorumlul Alan veya yindimli.iliikleri
bulunmamaktadir. Borsa Istanbul tarafmdan borclanma araci ihraccisinin odeme
yilktimlilltigünti yerine getirememesi durumu icin bir garanti verilmemektedir. Halka arz
edilecek borglanma araclan Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu'na tabi bir Oran olmayip
TMSF'nin herhangi bir odeme garantisi yoktur.
Seker Faktoring, finansman saglamak amaciyla, faiz kariliginda teminatsiz borclanma
araclan cikarmakta y e halka arza katilarak bu borclanma araclanni satin alacak yatinmcilara
ihrac etmektedir. Borclanma araclan yatinmcilan, ihracci'nin alacaklisi konumunda olup
ihracci aktifleri azerinde alacaklanndan baka bir hakka sahip degildirler; yonetimde yer
alamazlar, alacaklanni tahsil ettikten sonra ihraçci'mn malvarligi üzerinde bir hak iddia
edemezler, Ihracci'nin kar/zaranndan etkilenmezler y e vadesi geldiginde faiz ye
anaparalanni alirlar.
Seker Faktoring'in borclanma araci ihracina katilan yatinmeilar yatinm karanni
olutururken apgida yer verilen risklerle sinirli olmamak kaydi ile bazi risklerle
karilapbileceklerdir.
1- Piyasa Riski:
ikincil piyasada i§lem gören borclanma araclannin fiyatlari, piyasa faiz oranlarindaki
dalgalanmalara bagh olarak degi*enlik gösterebilir.
Borclanma araclan ihrac edildikten (satildiktan) sonra, bu araclann faiz oram Seker
Faktoring'in operasyonel sonuclarina, faaliyet gosterilen sektördeki gelivnelere, ilgili
mevzuata yönelik dilzenlemelere y e ekonomik beklentilere bagli olarak, iON.1 duyuru ile ilan
edilen faiz oramndan farkli olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Aynca, son yillarda
kiiresel piyasalarda yapnan dalgalanmalann yeniden ya§anmasi halinde ihrac edilecek
borclanma araclannin piyasa fiyati, ihramdan bagunsiz olarak olumsuz etkilenebilir.
Böylece borclanma araclannin itfa tarihine kadar olan degeri, faiz oranlanndaki degi§imlere
bagh olarak degi§ebilecektir.
Ba§ka bir deyi§le ihrac edildikten sonra borclanma araclannin fiyati ikincil piyasa
kowllarinda arz y e talebe gore belirlenecektir. ihraccinin kredi degerliliginden bagimsiz
olarak piyasadaki faiz oranlannin genel seviyesindeki arti§lar borclanma araglannin piyasa
fiyatini di4i.irtici.i yonde, faiz oranlanndaki gerilemeler ise borclanma araclannin piyasa
fiyatini artinci yonde etki gosterecektir. Bu cerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz
oranlannin genel seviyesinde yapnan art' veya azaliOar nedeniyle ikincil piyasa
fiyatlarinda olu,abileeek degi§iklikleri ifade etmektedir. Borclanma araclanni vade sonuna
kadar elinde tutan yatirimcilar, vade sonunda www.sekerfaktoring.eom adresli Seker
Faktoring'in interne sitesi y e KAP'ta (www.kap.org.tr ) ilan edilen faiz oram tizerinden faiz
geliri elde cdeceklerdir.
2- Ödememe Riski
ihraccmin temerrale di4mesi y e vade tarihindeki ytikilmalli.iNinti yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. Bu durumda • srclanma araci yatirtmcisinin yatirdigt anaparayi ye
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faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafı ndan borçlanma arac ı satıc ısını n ödeme
yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. ihraç edilecek
borçlanma araçları TMSF'na ve/veya YTN1'ye tabi bir ürün olmay ıp, TMSF'nin ve/veya
YTM'nin herhangi bir tazmin yükümlülü ğü bulunmamaktad ı r.
İhraççı nın, borçlanma araçlar ını n anapara ve faizini ödeyememesi durumunda yat ı rı mc ı lar,
borcun anapara ve faizini yarg ı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma
araçları , icra ve iflas Kanunu hükümleri bak ı m ı ndan adi borç senedi hükümlerine tabidirler.
Borçlanma araçları alacakları icra ve iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrası nda "4.
S ırada", "imtiyazl ı olmayan di ğer bütün alacaklar" aras ında yer almaktadır.
3- Likidite Riski:

Borçlanma araçları n ı n satış sonrasında B İAŞ ' ı n ilgili pazarı nda kote olarak i şlem görmeye
başlaması beklenmektedir. Ancak borçlanma araçları için aktif bir al ı m-sat ı m piyasas ı
oluşmayabilir. ihraçç ı kredi durumundan bağımsı z olarak al ıcı ve satı c ı ları n piyasaya
katıl ımı n ı n düşmesi sebebiyle i ş lem hacimlerinin dü şmesi ve piyasa derinli ğinin yetersiz
kalmas ı borçlanma aracı na ili şkin likidite riskini ortaya ç ı karabilir. Likidite riski borçlanma
araçları n ın vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yat ırımcı lar için borçlanma
araçlarını istedikleri an satamamaları ya da ederinden dü şük bir fiyata satmaları na yol
açabilir.
4- Mevzuat Riski:

Borçlanma araçlar ı n ı n halka arz edildi ği dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici
otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen deği şiklikler borçlanma araçlar ına ili şkin risk
oluşturabilir.
5- Borçlanma araçlar ı n ı n Likiditesinin Yat ı rı mc ı n ın Elinde Bulunan Tutara Ba ğl ı
Olarak Kısıtlanmas ı Riski:

ihraç edilecek borçlanma araçlar ı n ı n işlem göreceği piyasada yap ı lacak i şlem miktarlar ı ile
ilgili minimum ve maksimum emir büyüklükleri bulunmaktad ır. Borsa İstanbul A. Ş . Borçlanma
Araçları Piyasası Yönergesi'nin
(http://www.borsaistanbul.com/docs/defaultsource/yonergeler/borsa-i stanbul-as-borclan ına-araclari-pivasasi-yonergesi.pdf?sfvrsn=6) 17
nci maddesi uyar ı nca söz konusu minimum ve maksimum emir büyükliikleri Borsa İ stanbul
A. Ş . Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda, Borçlanma Araçlar ı Piyasası
İşleyi ş Esasları hakkı nda 23.05.2013 tarihli ve 427 sayı l ı Genelge uyarı nca emirler işleme konu
menkul kı ymetin nominal değerleri itibarı yla minimum emir büyüklü ğü ve katları şeklinde
iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri kapsam ında Şeker
Faktoring borçlanma araçlar ı için 10.000 TL minimum ve 10.000.000 TL maksimum nominal
emir büyüklükleri geçerli olacakt ı r.
Yatı rımcını n halka arzdan sonra sahip oldu ğu borçlanma araçlar ı nı n bu alt limitlerin alt ı nda
kalması durumunda borçlanma araçlar ının vadesinden önce bu piyasada sat ışa konu edilmesi
imkansı z hale gelebilir.
6- Tasfiye Durumunda Borçlanma Araçlarının Diğer Alacaklara Göre S ı ralamas ı ndan
Kaynaklanan Risk:

Borçlanma araçları , icra ve iflas Kanunu hükümleri bak ı m ı ndan adi borç senedi hükümlerine
tabidirler. Yürürlükteki icra ve iflas Mevzuatı 'na göre, müflisten adi ve rehinli alacakl ı ları n
sırası aşağıdaki gibidir. Borçlanma araçları bu s ı ralamada 4. sı rada, teminats ız bulunan
alacaklar aras ı nda yer almaktad ı r.
1- Iflas masrafları ve iflas masas n ın borçları bütün alacakl ı lardan önce ve tam olarak
öt i
enir. (İİ K md. 248)
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2- Bir maim aymndan dogan kamu alacaklan (Giimrük resmi, bina ve arazi vergileri,
veraset ve intikal vergisi vb.) (IIK md. 206/1)
3- Rehinle temin edilmi§ alacaklar (IIK md. 206/1)
4- Bundan sonra gelmek üzere; teminatli olup da rehinle karsilanmami§ olan veya
teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin satis tutarindan, dördöncii strada itntiyazli
md. 206/4)
olmayan diger büttin alacaklar ile verilmek üzere kaydolunur.
7- Vergi Riski
Borclanma araclannin gelir ve alimIsatim kazanclan isbu sermaye piyasasi araci notunun
madde 9'da aciklanan vergilendirme esaslanna tabidir. Bu esaslardaki degi§imlere bagli
olarak yattrimcilann elde edecegi net getiriler degi§ebilir ve buna ba'gli olarak borclanma
araclannin fiyatinda degi§iklikler olabilir.
3. TEMEL BiLGiLER

3.1. Halka aria i1i kin ilgili gercek y e tiizel kisilerin menfaatleri:
Borclanma araclannin halka arzinda aracilik yapacak olan $eker Yatinm aracilik sözle§mesi
cercevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun haricinde halka arz ile ilgili menfaat
saglayacak gercek ve/veya tiizel ki§i yoktur.
3.2. Halka arzm gerekcesi y e halka arz gehrlerinin kullamm yerleri:
böytimesini sördören faktoring sektorande faaliyet gosteren Seker Faktoring'in,
bilyümesine paralel olarak, sektörde artan firsatlan degerlendirmek icin kaynak ihtiyaci da
artmaktadir. Kaynak ihtiyacini, özkaynaklar haricinde banka y e benzeri kredi
kurulu§lanndan kullandigi kredilerden kar§ilamakta olan Sirket, kaynak
saglamak y e ihtiyac duydugu ilave kaynagi kar§ilamak amaciyla, toplam 130.000.000 TL
tutanndaki ihrac tavani kapsaminda ihrac edilecek borclanma araclarindan elde edilecek
fonu faktoring faaliyetleri ivrisinde mii§terilerine faktoring hizmeti sunarak kullanmayi
planlamaktadir.
4. 111RAç VE HALKA ARZ EDILECEK BORCLANMA ARACLARINA JLISKiN
13ILGILER
4.1. ihrac edilecek borclanma araçlarunn;
a) Tfirii: i§bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan
borclanma araci bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirleneeektir.
b) ISIN kodu: !tun edilecek borylanma araclanna ili§kin ISIN kodu Istanbul
Takas ve Saklama Bankasi A.S.'den temin edilecektir.
c) Nama/Hamiline

Hamiline

d) Borclanma araclarim kaydi olarak izleyen kurulusun un y ani, adresi:
Sermaye Piyasasi Mevzuati yercevesinde kiymetler kayden Merkezi Kayit Kurulu§u
A.S. (MKK) nezdinde izlenecektir.
Merkezi Kapt Ku ru I usu A.$., Resitpasa Mahallesi Ozborsa Caddesi No:4, 34467
Sanyer/ISTANBUL
4.2. Borclanma araclarmm hangi me y zuata gore olusturuldugu:
Seker Faktoring tarafmdan ihrac edilecek borclanma araclan, sermaye piyasasi mevzuati
kansaminda olu§turulmu§tur.
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Seker Faktoring tarafindan ihraç edilecek boNlanma araglan, bowlanma araçlan, Sermaye
Piyasasi Mevzuati gergevesinde oh.wurulmq olup, Sermaye Piyasast Kurulu'nun VII-128.8
sayili "Borçlanrna Araçlan Tebligi" uyannca ihraç edilecektir.
Halka arz edilecek borçlanma arglanna ili§kin talep toplama yontemi, dagitim ilkeleri ye
borçlanma araglanna ili§kin bedellerin yatirilmasina ilikin esaslar Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun 11-5.2 sayili "Sermaye Piyasasi Araçlannin Sati§i Tebligi"'nde clUzenlenmistir.
$eker Faktoring tarafindan ihrag edilecek borglanma arglan, BIA.$'in 04 YON 01 kodlu
"Borsa Istanbul A.$. Kotasyon Yönergesi" (http://www.borsaistanbul.com/docs/defaultsource/yonergeler/borsa-istanbul-kotasvon-yonergesi.pdf?sfvrsn = 26) y e 10 YON 02 kodlu
"Borsa Istanbul A.$. Borçlanma Araclan Piyasasi Yönergesi" ne
(http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeler/borsa-istanbul-as-borclanmaaraclari-piyasasi-yonenzesi.pdf?sfvrsn = 6) tabi olacaktir. Ilgili Borsa Yönergelerine gore Seker
Faktoring tarafmdan ihraç edilecek borçlanma araglarinin kota alinabilmesi, Borsa Gene!
Müdürliigirniin verecegi olumlu karara baglidir. Soz konusu pazar, sabit getirili menkul
kiymetlerin effaf ve rekabete acik bir ortamda iIem görmelerini saglayarak, bu menkul
kiymetlerin likiditesini artirmak, bilgi akiiiii hizlandirmak amaciyla kurulmutur y e ayni
veya ileri valörlü olarak dogrudan alim/satim iOemleri yapilabilmektedir.
Borçlanma araglannin Borsa Borglanma Araylan Piyasasi Kesin Ahm-Satim Pazari'nda i§lem
görme esaslan, i0em saatleri, emir tipleri, emir biiyaltikleri Borsa Istanbul A.$.'nin (BIST)
Borçlanma Araclan Piyasasi 41em saatlerine tabi olacaktir.
(ttp://www.borsaistanbukcom/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/borclanma-araclaripiyasasi/islem-saatleri).
Emirler i*leme konu menkul kiymetin nominal degerleri itibanyla minimum emir bilyükliigii
y
e katlan eklinde iletilir. Seker Faktoring borylanma araçlan için, yiirtirltikteki minimum ye
maksimum nominal emir bilyükliikleri kapsaminda borglanma araglan için 10.000 TL
minimum ve 10.000.000 TL maksimum nominal emir bilytiklükleri geçerli olacaktir.
4.3. Borclanma araclarinin kaydilestirdip kaydilestirilmedigi hakkinda bilgi:

Ihra9 edilecek borçlanma araçlan kaydile§tirme esaslan cer9evesinde Merkezi Kayit Kurulup
A.$. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir.
4.4. Borclanma araclarmin hangi para birimine gore ihrac edfldii hakkinda bilgi:

Bor9lanma araclan Turk Liras' cinsinden sati§a sunulacaktir.
4.5. ihraccinin yuLuiiilülüklerini yerine getirme siralamasi icAndc ihraci planlanan
borclanma araçlarinin yen i hakkinda bilgi ile siralamayi etkileyebileeek veya borclanma
aracinin ihraccimn mevcut ya da gelecekteki diger yfikiimliiiiiklerinden sonra gelmesine
yol acabilecek hükflmlerin iizetleri:

Ihramnin, borçlanma araci anapara y e faizlerini ödeyememesi durumunda yatinincilar, borcun
anapara ve faizlerini yargi yoluna ba§vurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Bowlanma araçlan
'era y e iflas Kanunu hiikümleri bakimindan adi bow senedi hiikümlerine tabidir.
Borçlanma araci alacaklan, icra ve iflas Kanunu'nun 206. maddesinin 4. fikrasinda "Dördüncii
Sira" ba§ligi altindalci "imtiyazli olmayan diger büttin alacaklar" arasinda yer almaktadir. Ihra9
edilen bor9lanma araçlarina ilikin ödeme yukumlulugu, iiçüncti bir taraf tarafmdan garanti
altina al inmamwir.
Yürürlukteki icra y e iflas Mevzuati'na gore, Banka aleyhine yiirtitülen takiplerde alacaklilann
sira cetvelindeki oncelik durumlan a§agida Icra Inas Kanunu'nun 206. maddesinde belirtildigi
gib,idir.
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Madde 206 — (Degi§ik madde:03/07/19740 — 389/1 md.)
Alacaklan rehinli olan alacaklilann sans tutan Lizerinde, gtimrtik resim y e akar vergisi gibi
y
Devlet tekliflerinden muayyen esya y e akardan alinmasi la= gelen resim e vergi o akar
veya esya bedelinden istifa olunduktan sonra rtighan haklan vardir.
Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmis ise sans tutan borca mahsup edilirken her
rehinin idare y e sans masrafi y e rehinlerden bir kisim ile temin edilmis baska alacaklar da
varsa bunlar nazara alinip paylastirmada lazim gelen tenasübe riayet edilir.
y
Alacaklan tasinmaz rehniyle temin edilmis olan alacaklilarin sirasi e bu teminatin faiz ye
eklentisine stimulti Kanunu Medeninin tasinmaz rehnine müteallik hiikümlerine gore tayin
olunur. (Ek aimle:29/06/1956 — 6763/42 md.) Alacaklan gemi ipotegi ile temin edilmis olan
alacaklilara gemi alacalchlari hakkinda Tiirk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi
hilkümleri tatbik olunur.

(Degisik fikra: 17/07/2003 — 4949 S.K.152. Md.) Teminath olup da rehinle karsilanmamis
olan veya teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin satis tutarlanndan, asagidaki sira ilc
verilmek üzere kaydolunur.
Birinci Sira:
a)Isgilerin, i§ iliskisine dayanan y e iflasin agilmasindan Onceki bir yil iginde tahalcicuk ctmis
ihbar y e kidem tazminatlan dahil alacaklan ile iflas nedeniyle i§ iliskisinin sona ermesi
iizerine hak etmis olduklan ihbar y e kidem tazminatlan,
b)isverenlerin, isgiler igin yardim sandiklan veya sair yardun teskilati kurulmasi veya
bunlann yasatilmasi maksadiyla meydana gelmis y e tüzel kisilik kazanmts bulunan tesislere
veya derneklere olan borglan,
c)tflasin agilmasindan Onceki son bir yil iginde tahakkuk etmis olan y e nakden ifasi gereken
aile hukukundan dogan her türli.i nafaka alacaklan.
ikinei Sira:
Velayet ve vesayet nedeniyle mallan borclunun idaresine birakilan kimselerin bu iliski
nedeniyle dogmus olan turn alacaklan;
Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettigi milddet yahut bunlann
bitmesini takip eden yil iginde agilirsa imtiyazli alacak olarak kabul olunur. Bir davanin veya
takibin devam ettigi müddet hesaba katilmaz.
Ucüncu Sira:

Ozel kanunlannda imtiyazh oldugu belirtilen alacaklar.
Sira:
i mtiyazli olmayan diger biinin alacaklar, Tahvil alacaklan, dördiincii sirada sayilan alacaklar
kategorisine girmektedir.
(Ek fikra: 17/07/2003 - 4949 S.K./52. md.) Bir y e ikinci siradaki nniddetlerin
hesaplanmasinda asagidaki siireler hesaba katilmaz:
1. Iflasin agilmasindan once mühlet de dahil olmak üzere gegirilen konkordato stiresi.
2. Iflasin ertelenmesi sUresi.
3. Alacak haldcinda agilmi§ olan davamn devam ettigi sure.
4. Terekenin iflas hilkümlerine göre tasfiyesinde, öltim tarihinden tasfiye karan verilmesine
s
ka• ar gegen sure.
-ER YATIR1M tvIEINKyL , DE ' i iLER A.S.
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4.6. ihraç edilecek borçlanma araçlar ı n ı n yatı rımcıya sa ğlad ığı haklar, bu hakları n
kullan ım esasları ve bu haklara ili şkin kıs ıtlamalar:

Borçlanma arac ı yatınmc ı lan, ihrac ı gerçekleştiren Ş irket'in alacakl ı sı konumunda olup
Ş irket aktifieri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler.
Yatı rımc ı lar, ihraç edilecek borçlanma araçlar ı için belirtilen hesaplama yöntemi ile
hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklard ır.
Yatı rı mc ı ları n arac ı kuruluşlar nezdindeki hesaplar ına, vade sonunda almaya hak
kazand ı kları nominal tutarı n ödenmesi Takasbank nezdindeki MKK hesabı arac ı l ığıyla
yapı lacaktır. MKK sisteminde yat ırı mc ı bazı nda hesaplanan ödeme tutarlar ı MKK'ya üye
kuruluşların Takasbank nezdindeki hesaplar ı na Ş irket tarafı ndan topluca aktanlacakt ı r.
Borçlanma araçları na ait itfa bedelleri, Ş irket tarafı ndan MKK'ya üye kuruluşları n
Takasbank nezdindeki hesaplarına brüt olarak aktanlacakt ı r. MKK'ya üye kurulu şlar da
kendilerine brüt olarak yapı lacak olan bu ödemeleri, yasal vergileri kayna ğında kesildikten
sonra, net tutar üzerinden yat ı rı mcılara ödeyecektir.
Şeker Faktoring'in borçlanma araçları n ı satın alacak yat ı r ı mc ı ların haklarına ili şkin
kı sıtlamalar ise aşağıdaki gibidir:
a) Borçlanma arac ı sahipleri Ş eker Faktoring'in kar zarar riskine kat ı lmaz. Sadece ihraçç ı ya
faiz karşı l ığında borç vermi ş olmaktad ı r.
b) Borçlanma aracı sahipleri Şeker Faktoring'in yönetimine kat ı lamaz.
c) Borçlanma arac ı sahipleri anapara ve faiz alaca ğı d ışında ihraçç ı üzerinde başka bir hakk ı
yoktur.
d) Borçlanma arac ı alacakları , icra ve iflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında
"Dördüncü S ıra" başl ığı altındaki "imtiyazl ı olmayan di ğer bütün alacaklar" aras ı nda yer
almaktad ı r.
Bunun yan ı sı ra 6102 sayı l ı Türk Ticaret Kanunu uyar ı nca borçlanma arac ı sahiplerinin hakları
aşağıda özetlenmi ştir:
- Hakim şirketin hakimiyetini, bağl ı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanmas ı , bağl ı şirketin
yatırı mları n ı kı sıtlamas ı , durdurması , verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar
alması gibi durumlarda, 202. Maddede belirtilen denkle ştirme fiili gerçekle ştirilmez veya denk
bir istem hakk ı tanınmaz ise, alacakl ı lar da, (b) bendi uyarı nca, şirket iflas etmemi ş olsa bile,
şirketin zarannın şirkete ödenmesini isteyebilirler (TTK m.202(1)(c));
- Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan
393 üncü maddede say ı lan yak ı nları şirkete nakit borçlanamaz. Bu ki şiler için şirket kefalet,
garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunlar ın borçlarını devralamaz. Aksi
halde, şirkete borçlan ı lan tutar için ş irket alacakl ı ları bu ki şileri, şirketin yükümlendirildi ği
tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir (TTK m. 395 (2));
- Ş irketin ifiası halinde, yönetim kurulu üyeleri şirket alacakl ılanna karşı , iflasın açı lmasından

önceki son üç yıl içinde kazanç payı veya başka bir ad alt ında hizmetlerine kar şı l ı k olarak
aldı kları ve fakat uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret miktar ı na göre tedbirli bir tarzda
düzenlenmi ş olsaydı ödenmemesi gereken paralar ı geri vermekle yükümlüdürler. (TTK m.513
(1));
- Alacakl ı oldukları şirket defterlerinden veya di ğer belgelerden anlaşı lan ve yerle şim yerleri
bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacakl ı lar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve
şirketin internet sitesinde ve ayn ı zamanda esas sözle şmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta
arayla yapı lacak üç ilanla şirketin sona ermi ş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve
alacaklarını tasfiye mem . iııı. ı n. bildirme - çağrı l ı rlar (TT . m.541(1));
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- Belgelerin y e beyanlann kanuna aykin olmasi halinde, belgeleri dilzenleyenlerin, beyanlan
yapanlann ve kusurlu olmast kaythyla buna katflanlann sorumlulugu bulunmaktadir (TTK
m.549);
- Ortakhk alacakhst sifatlarindan dolayt, ortakhk esas sermayesinin azaltflmasi halinde
alacaklannin ödenmesini veya tcminat giisterilmesini talep etme hakki bulunmaktadif (TTK
m.474);
- Sermaye tamanuyla taahhiit olunmarm y e kari1igi kanun veya esas sözlqme hiiktimleri
geregince tamamen Odenmemisken, taahhtit ye ödenmis gibi gösterenler ve kusurlu
olmalan sarnyla sirket yetkilileri zaran faiziyle birlikte milteselsflen ödemekle sorumludur
(TTK m.550);
- Sermaye taahhildidnde bulunanlann ödeme yeterliliginin bulunmadignn bilen e buna onay
verenler söz konusu borcun ödenmemesinden dogan zarardan sonimluclurlar (TTK m.550):
y

- Ayni
sermayenin veya devralinacak
i*tme ile ayinlann
degerlemesinde emsaline oranla yiiksek fiyat bieenler, isletme y e aymn niteligini veya
durumunu farkh gösterenler ya da ba§ka bir sekilde yolsuzluk yapanlar bundan dogan zarardan
sorumludur (TTK m.551);
- Uzun sureden beni sirketin kanunen gerekli olan organlanndan bini mevcut degilse veya
genel kurul toplanamamasi hallerinde, mahkemeden sirketin durumunun dtizeltilmesini talep
etme aksi halde "ortakhgm feshi" iein mahkemeye basvurma hakki bulunmaktadu (TTK
m.530);
- Kuruculann, yonetim kurulu uyeierinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlanmn kanundan ye
esas sözlesmeden dogan ytildinfluRiklerini etmeleri halinde, hcm sirkete hem pay
sahiplerine hem de sirket alacakhlarina karsi verdikleri zarardan sorunflulugu bulunmaktadir
(TTK m.553);
- Kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, denetefler, hem
irkete hem de pay sahipleri ile sirket alacakhlanna kart verdikleri zarar nedeniyle sorumludur
(TTK m.554);$irket alacakhlannm da zarara ugrayan sirketin iflasi halinde tazminatin sirkete
ödenmesini iflas idaresinden talep etme hakki, iflas idaresi dava aemadigi takdirde dava aerna
hakki bulunmaktadir (TTK m. 556)
- Sermayenin kaybi ve borca banklik halinde yeni nakit sermaye konulmasi ddhil nesnel ye
gereek kaynaklan ve önlemleri gösteren bir iyile§firme projesini mahkemeye sunarak iflasin
ertelenmesini istemek (TTK md. 377).
Ozetle, $eker Faktoring tarafindan ihrae edilccek borelanma araelanm satin alacak yatinmcflar;
- $eker Faktoring'e yalnizca bore vermis olacaklardir. Dolayisiyla alacak bakimindan Seker
Faktoring'in kar veya zaranndan dogrudan etkilenmedikleri gibi bundan kaynakh risklere de
suurh öletide katlamrlar.
- Anapara ve varsa faiz alacab dismda hiebir hakki yoktur.
$eker Faktoring'in genel kurullanna ve/veya yönetimine katilma gibi hiebir talep ve ortakhk
hakki bulunmamaktadir.
4.7. Nominal faiz °rant y e ödenecek faize iiikin esaslar:
a) Borclanma aracmin vadesi y e itfa plani lie itfa siireeine iliskin esaslar:

isbu Sermaye Piyasasi Araci. Notu kapsaminda ihrae edilmesi planlanan borelanma
araci bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
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b) Kupon ödeme tarihleri He faizin ne zaman iidenmeye ba0anacagi, son Odeme
tarihleri:

Isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihraç edilmesi planlanan bowlanma
araci bulunmadigindan bu losim daha sonra belirlenecektir.
c) Faizin ve anaparamn zaman apnu:

2308 sayih "Sirketlerin Moruru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat y e Hisse Senedi
Bedellerinin Hazineye Intikah Hakkinda Kanun" hukümleri çewevesinde, tahvillerin,
kanuni mazeret bulunmaksizm 5 yilhk zamanasimma ugrami olan faiz ödemeleri ile
10 yillik zaman asimina ugramis tahvil bedelleri, söz konusu silreler igerisinde tahsil
edilmedigi takdirde devlete intikal eder.
d) Faizin deg4ken °Imam durumunda, dayandigi gosterge faiz oram lie buna
dayanilarak hangi yöntemle hesap1anac41:

4bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihrac edilmesi planlanan borclanma
araci bulunmadOmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
e) Gösterge faiz orammn geçm4
nereden takip edilebilecegi:

y

e gelecek performansmm y e deis-,4kenliginin

4bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihraç edilmesi planlanan bowlanma
araci bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
f) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganiist0 unsurlar
diizeltme kurallari:

y

e faize

4bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihrac edilmesi planlanan bor9lanma
araci bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
g) Gtisterge faizin kullandmast suretiyle bulunacak faiz orammn kim tarafindan
hesaplanacagi:

Gosterge faizin kullanilmasi suretiyle bulunacalc faiz oram, Seker Ilan= tarafmdan
hesaplanacak y e Seker Faktoring'in onayma sunulacaktm
h) Faiz orannun behrlenmesinde esas ahnacak ölciitiiii ortadan kalkmasi halinde
yapdacak 41em1er:

isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihray edilmesi planlanan borçlanrna
araci bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
i) Faiz ödemesinin tiirev bir lusminm olmasi durumunda, yattrumn degerinin
dayanak aracm degerinden, özellikle risklerin açik bir ekiide ortaya
durumlarda nasd etkilendigi hakkmda bilgi:

Yoktur
4.8. i hrawnIn ya da yatinmonm talebine bagh olarak erken itfanm söz konusu olmasi
durumunda erken itfa kouJlari hakkmda bilgi:

Borylanma araclannin vadesinden once erken itfasi planlanmamaktadir.
4.9.

Kismi itfanm söz konusu olmasi durumunda kismi itfa kou1Iari hakkmda bilgi:

Borclanma araclannin kismi itfasi planlanmamaktadir.
4.10. Borçlanma araçlarma kardan pay verilip verilmeyecegi hakkmda bilgi:
/
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Borclanma araclanna kardan pay verilmeyecektir.

4.11. Halka an edilecek borçlanma araclarmm ydlik getiri oram y e getiri orammn
nasd hesaplandigi hakkmda bilgi:

Isbu Sermaye Piyasasi Aract Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigindan bu kistm daha sonra belirlenecektir.
4.12. Paya doniistfirülebilir tahvillere ilikin iizel hiikiimler:
Yoktur.
4.13. Degistirilebilir tahvillere iliskin ozel

Yoktur.
4.14. Borçlanma araci sahiplerinin temsil edilmesine y e bu temsilin hangi organlar
vasitasiyla yapdditi ile ilgili mevzuat hiikiimleri hakkmda bilgi:

6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyannca borclanma aract sahipleri, pay sahiplerinin paya bagli
olarak sahip olduklan temsil haklarina sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanma haklan
bulunmamaktadir.
Borclanma aract sahibi gercek kisi hakkmda ise; 6098 Sayth Borclar Kanununun temsile iliskin
md.40-48 y e vekalet sözlesmelenne iliskin md. 502-514 hilkümleri uygulama alani bulacaktir.
Bu dogrultuda temsil (vekalet) yetkisinin kapsamt, soz konusu yetkinin dayanagi olan belgeler
incelenmek suretiyle belirlenecek y e yetkili temsilci tarafmdan gerceklestirilen islemler
mevzuat hiikümleri uyannca dogrudan dogruya borclanma aract sahibi actsmdan baglayict
olacaktir.
Borclanma araci sahibi tüzel kiside ise; sirketin WI-tine gore temsil y e temsile yetkili organlara
iIi kin dUzenlemeler farkhlik gösterecektir. Bu kapsamda s8z konusu tüzel temsilcileri
y
e dizel kisinin temsil sekli, Once' imza sirküleri ile bu sirkülere dayanak teskil eden ticaret
sicil gazetelerinin incelenmesi suretiyle belirlenir.
4.15. Borçlanma aract ihraema iliskin yetkili organ kararlari:

Yonetim Kurultinun 09.11.2017 tarih ve 109 sayth karannda;
"Sirketimizin bugünkii Yonetim Kurulu toplantisinda;
Sermaye piyasast mevzuati cercevesinde 130.000.000 TL nominal tutara kadar borclanma
araglannin yurt icinde halka edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara ve/veya
tahsisli olarak ihrac edilmesine, ihracin asagida belirlenen kriterler cercevesinde yapilmasina;
Belirlenen bu sartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oramnin belirlenmesi de dahil olmak
üzere ihraclarla ilgili turn art y e hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasast
Kurulu, Borsa Istanbul A.S. ve Bankactlik DUzenleme ve Denetleme Kurulu ile diger kurum ve
kuruluslar nezdinde gerekli basvurulann ve sair islemlerin yapilmast y e tamamlanmast
hususlannda Genel Müdtirlügtin yetkilendirilmesine karat verildi.
Borclantna aract ihrac kriterkri:

1. Nominal tutarlan toplami 130.000.000.-TL'yi (YüzotuzMilyonTürkLirast) asmayacak
sekilde, yurt icinde, Turk Lirast cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman
bonosu ve/veya tahvil ihrac edilebilecektir.
2. ihrac, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmellara ve/veya tahsisli
olarak yapilabilecektir.
3 yil olabi ecektir.
3. Itiraclara ait vade en
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4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa sartlanna Ore iskontolu ve/veya kuponlu
olarak ihrac edilebilecektir. Kuponlu finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya
degisken kuponlu olarak ihra9 edilebilecektir.
5. ihray edilecek bor9lanma arnlannin vadesi i le uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet
tahvillerinden bir veya birkaci referans olarak alinacak ve referans faizin üzerine piyasa
kosullanna gore belirlenecek ek getiri ilave edilecektir." denilmektedir.
4.16. Halka ar-z edilecek borvlanma araci iizerinde, borçlanma aracimn devir ve
veya borclanma aracini alanlarin haklarini kullanmasina engel olacak kayitlarin
bulunup bulunmadif.tina iliskin bilgi:

Halka arz edilecek boNlanma arnlarimn devrine y e serbest9e tedaviil edilmesine
herhangi bir kisitlama veya bunlann tizerinde sahibinin haklanni kullanmasina engel olacak
herhangi bir kayit bulunmamaktadir.
4.17. ihrac edileeek borclanma araciarmin halka an edilmeksizin nitelikli yattrinicilara
ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesi halinde birim nominal degerine iliskin bilgi:

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara yapilacak satislarda borclanma arnlannin birim
nominal degeri 100.-TL olacaktir. Bor9lanma arnlannin tahsisli satisi durumunda ise birim
nominal degeri asgari 100.000 TL olacaktir.
5. HALKA ARZA iLl$IdN HUSUSLAR
5.1. Halka arm kosullart, halka aria iliskin bilgiler, tah mini halka an takvimi ve halka
aria katilmak 1cm yapilmast gerekenler
5.1.1. Halka arm tabi oldugu kosullar:
Seker Faktoring A.5., 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring y e Finansman Sirketleri Kanunu

hakiimleri uyannca faaliyet göstermekte olup, ayni kanun hOktimleri uyannca Bankacilik
DOzenleme y e Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dtizenleme ve denetimine tabidir.
Seker Faktoring A.5., 09.11.2017 tarihli y e 1234567971-506 sayili yazi ile bor9lanma araci
ihracina yönelik BDDK'nin görtisOna görtisii talep etmis, BDDK'da 10.11.2017 tarihli ye
12509071-101.01.05 [134-184]-E.15365 sayili yazi asagjdaki görtisti bildirmistir.
"Bilindigi tizere, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 5irketleri Kanunu
He 24.04.2013 tarih y e 28627 sayili Itesmi Gazetede yayimlanarak yOrtirlüge giren Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Kurulus y e Faaliyet Esaslan Hakkinda
YOnetmelikte, faktoring sirketlerinin sermaye piyasasi arglanyla bowlanmalanni dtizenleyen
veya buna dogrudan sinirlama getiren herhangi bir hOkum yer almamaktadir. Bu itibarla,
Sirketinizin s6z konusu basvurusunun 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu y e ilgili mevzuat
9er9evesinde Sermaye Piyasasi Kurul unca degerlendi rilmesinin yerinde olacagi
dastiniilmektedir."
5.1.2. Halka arz edilen borcianma araçlarmin tutart:

isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
5.1.3. Halka arz siiresi ile halka aria kattlim hakkinda bilgi
5.1.3.1. Halka arz süresi y e tahmini halka arz takvimi:

isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihra9 edilmesi planlanan bor9lanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
5..3.2. Halka aria bap/u u sfireei ile bavuru yerleri y e sati
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t§bu Sermaye Piyasasi Aract Notu kapsaminda ihrag edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
5.1.4. Karstlanamayan taleplere alt bedeller lie yatinmellar tarafmdan sat' fiyattnin
iizerinde iidenen tutarlann lade sekli hakkinda bilgi:

i§bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkinda bilgi:

107,u Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihray edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
5.1.6. Borclanma arael almak icin basvuru yaptlacak yerler Ile borclanma aract
bedellerinin Odenme yeni y e sekli lie teslim sfiresi de dahil borclanma araclannm teslimine
iliskin bilgi:
a) Basvuru yapilacak yerler lie borclanma aract bedellerinin iidennte yeti
bilgi:

y

e sekline iliskin

4bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
b) Borclanma Araclannin teslimine iliskin bilgi:
Halka arz edilecek borçlanma araclan, sati§m tamamlanmasim miiteakip Sermaye Piyasast

Mevzuat 9ercevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazinda kayden izlenmeye
ba0anacaktir.
5.1.7. Halka arz sonuclannin tte sekilde kamuya duyurulacagi hakkmda bilgi:
I Ialka arz sonuclan, Kurulun sermaye piyasasi araclannm satima i1ikin düzenlemelerinde

yer alan esaslar cervevesinde daginm listesinin kesinlqtigi Oral takip eden i günü Kurul'un
özel durumlann kamuya aciklanmasma i1ikin dözenlemeleri uyannca kamuya duyurulur.
5.1.8. Borclanma araclannm on ahm haklan, bu haklann devredilebilirligi ve on ahm
haklannm kullandmamast durumunda bu haklann akibeti hakkmda bilgi:

Yoktur.
5.2. llagitun y e tahsis plant
5.2.1. Satisin birden fazla iilkede aym anda yapildtgt durumlarda, bu iilkelerden birinc
heiii bir oranda tahsisat yapilmissa buna iliskin bilgi lie her bir kategori bazmda halka
arida yattrimcilara tahsis y e dagittm esaslan hakkmda bilgi:

Yoktur.
5.2.2. Halka arzda yatirtmcilara tahsis ve dagitim esaslan hakkmda bilgi:

4bu Sermaye Piyasasi Aram Notu kapsammda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
5.2.3. Talepte bulunan yatinmcdara, halka arzdan aldiklan kesinlesmis borclanma
aract miktannin bildirilme siireci hakkmda bilgi:
Halka arzdan almaya hak kazamlan borclanma araci miktarlan, daginm listelerinin Seker
Faktoring tarafindan onaylandigi gun, Seker Yatinm y e Sekerbank *ubeleri tarafmdan
yat imcilara bildirecekti
,
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Yatırı mc ı lara yap ı lacak bildirimden önce borçlanma araçlar ı i şleme konu olmayacakt ı r.
5.3. Borçlanma arac ı n ı n satış fiyatı veya fıyatı n tespit edildi ği/edilece ği yöntem ile nihai
fıyatı n kamuya açıklanma süreci:

İşbu Sermaye Piyasası Arac ı Notu kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı
bulunmadığından bu k ı sım daha sonra belirlenecektir.
5.4. Arac ı l ı k Yüklenimi ve Halka Arza Arac ılık
5.4.1. Halka ana arac ı l ı k edecek yetkili kurulu ş hakk ı nda bilgi:

h alka arza Şeker Yatırı m Menkul De ğerler A. Ş . arac ı l ı k edecektir.
Adres:
Şeker Yatırım Menkul Değerler A. Ş .
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394
ŞI Ş LI /İ STANBUL
Tel: (212) 334 33 33 Fax: (212) 334 33 34
5.4.2. Halka arz ı n yap ılaca ğı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kurulu ş ları n ı n
isimleri:

Halka arz/sat ış sadece Türkiye'de gerçekleştirilecektir.
Takasbank Adresi: Re şitpaşa Mahallesi, Özborsa Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İ stanbul
MKK Adresi: Reşitpaşa Mahallesi Özborsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İ STANBUL
5.4.3. Arac ı l ı k türü hakkı nda bilgi:
Yiiklenimde
Bulunulan
Borçlanma
Araçlar ı n ı n

Yetkili
Kurulu ş

Ş eker Yatı rı m
Menkul
Değerler A. Ş .

Olu ş turulmu ş sa
Konsorsiyumdaki
Pozisyonu

-

Arac ı lgi' ı n
T iirii

En İyi
Gayret

Nominal
Değeri

(TL)

-

Yüklenimde
Bulunulmayan
Borçlanma Araçlar ı n ı n

Halka Arz
Edilen
Nominal
Borçlanma
Değeri (TL)
Arac ı na
Oran ı ( %)

-

130.000.000

Halka Arz
Edilen
Borçlanma
Arac ı na
Oran ı ("/o)

100

5.4.4. Arac ı l ı k ve yüklenim sözle ş mesi hakk ında bilgi

Şeker Faktoring tarafı ndan ihraç edilecek borçlanma araçları na arac ı l ık i şlemleri 22/11/2017
tarihinde imzalanan Arac ı l ı k Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatı rım Menkul De ğerler A. Ş .
tarafından gerçekleştirilecektir.
Şeker Faktoring'in borçlanma araçları satışı SPK'nın 11-5.2 sayı l ı Sermaye Piyasas ı
Araçlarının Satışı Tebliği"nin 14. maddesinde yer alan "Talep Toplama Yoluyla Satış
Yöntemi" ile gerçekle ştirilecektir. Halka arza arac ı lı k SPK'nın 111-37.1 Yatı rı m Hizmetleri İ le
Yan Hizmetlere Ili şkin Esaslar Hakk ı nda Tebliğ 'inin 51. maddesinin (b) bendinde tan ı m ı
yap ı lan "En İ yi Gayret Arac ı l ığı " şeklinde gerçekle ştirilecektir.
Halka arza ili ş kin olarak ihraçc ı n ın ödemesi gereken toplam ve halka arz edilecek
borçlanma arac ı başına maliyet:

5.5.
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I§bu Sermaye Piyasast Aract Notu kapsammda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
5.6. Talepte bulunan yatinmcmin odeyecegi maliyetler hakkmda bilgi:

Borclanma araclanna . ili§kin vergilendirme esaslan i§bu sermaye piyasast araci notunun
'Borvlanma Araclart Ile Ilgili Vergilendirme Esaslare ba§111:11 9. Maddesinde belirtilmi§tir.
I§bu Sermaye Piyasasi Aract Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmamakta olup, yatinmcidan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler daha sonra
belirlenecektir.
6. BORSADA iSLEM GeORMEYE iLiSICliN BILGILER
6.1. Borclanma araclarmm borsada Wein görmesine ili§kin esaslar lie i§lem giirme
tarihleri:

Halka arz, ihract gercekle§en borclanma araclannin Borsa'da i§lem görecegi anlamma
gelmemekte olup, Borsa Istanbul A.$ Kotasyon Yönergesi'nin 17 nci maddesine
(http://1,vww.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler) gore sennaye
piyasast araclannin satt§i tamamlanan kismi KAP'ta yapilacak duyuruyu takiben Borclanma
Araclan Piyasasmda i§lem görmeye ba§layacaktir.
Borclanma araclannm halka arzina ili§kin dagttun listelerinin onaylanmast y e yatinmel
hesaplanna aktanmini takiben, BIAS tarafmdan belirlenecek tarihten itibaren Borsa Istanbul
Borclanma Araclan Piyasasfnda i§lem gormeye ba§lamast beklenmektedir.
6.2. Borsada 41em görecek olan borclanma araclarmin hangi durumlarda 41em
sirastnm kapatilabilecegi hakkuula bilgi:

Sermaye Piyasast ve Borsa Mevzuatimn ilgili hükurnleriyle belirlenen
yerine getirmeyen veya Borsa Istanbul A.$ Kotasyon YönergesPnin 29 ncu Maddesinde
(http://www.borsaistanbul.corn/docsidefault-source/yonergeleriborsa-istanbul-kotasyonvonereesi.pdf?sfvrsn = 14) yer alan durumlann olu§tugu §irketlerin ihrac ettigi y e Borsa'da
i§lem Oren borclanma araclan Borsa Yönetim Kurulu karanyla stirekli olarak i§lem
görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu, kottan ctkarma karanm vermeden Once
ilgili ihracciyi, kaynak kurulu§u veya fon kullanicisim durumunu cluzeltmesi icin uyarabilir,
sidre verebilir veya uygun gördügü tedbirleri alabilir.
6.3. ihraccinm daha once ihraç ettigi pay haric sermaye piyasasi araclarmin 41em
gördfigii borsalara iIikin bilgi:

di§t piyasalarda herhangi bir sermaye piyasast aract ihrac edilmemi§ ol up, ihraccinin yurt
icinde daha Once ihrac ettigi y e Borsa Istanbul A.S. Borclanma Araclan Piyasast Kesin Alim
Salim Pazannda i§lem görma§/gören borclanma araylanna ili§kin bilgiler gagidaki tabloda
verilmi§tir.
Yurt

Borçlanma
Aracinin
Tiiril
Finansman
Bonosu
Finansman
Bonosu
Finansman
Bonosu
Finansman
B•nosu
ESEK R

Ihrav Miktan
(TL Nominal)

Vade

Vade
Ba0anglç
Tarihi

Ufa Tarihi

36.681.800

175 gun

19.02.2016

12.08.2016 I TRFSKFH81613

13.318.200

364 giin

19.02.2016

17.02.2017 I TRFSKFH21718 I Halka Arz

20.000.000

176 giin

19.06.2012 I 12.12.2012 I TRFSKITIAl219 I Halka Arz

20.000.000

178 gun

04.12.2012
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Tahvil
Finansman
Bonosu
Finansman
Bonosu
Finansman
Bonosu
Finansman
Bonosu
Tahvil
Finansman
Bonosu
Finansman
Bonosu
Finansman
Bonosu
Tahvil
—
Finansman
Bonosu
Finansman
Bonosu

10.000.000

546 Rijn

04.12.2012

03.06.2014

TRSSKFH61410

Halka Arz

36.681.800

175 On

19.02.2016

12.08.2016

TRFSKFH81613

Halka Arz

13.381.200

364 gun

19.02.2016

17.02.2017

TRFSKFH21718

Halka Arz

50.000.000

179 On

12.08.2016

07.02.2017

TRFSKFH21726

Halka Arz

50.000.000

175 On

07.02.2017

01.08.2017

TRFSKFH81712

Halka Arz

3.000.000

546 gUn

07.02.2017

07.08.2018

TRSSKFH81814

Halka Arz

16.000.000

364 gUn

25.05.2017

24.05.2018

TRFSKFH51814

16.000.000

178 gun

10.07.2017

04.01.2018

TRFSKFH11818

43.997.200

175 gUn

01.08.2017

23.01.2018

TRFSKFF111826

Halka Arz

1.602.800

546 giin

01.08.2017

29.01.2019

TRSSKFH11910

10.000.000

360 giin

02.10.2017

27.09.2018

TRFSKFH91810

3.000.000

360 giin

02.10.2017

27.09.2018

TRFSKFH91828

Halka Arz
Nitelikli
Yatinmci
Nitelikli
Yatinmci

Nitelikli
Yatinmci
Nitelikli
Yatinmci

6.4. Piyasa yawl y e piyasa yamcdfgin esaslart:

Yoktur.
7. GARANTI HUKCJMLERi YE GARANTORE ILISIdN BiLGiLER

Yoktur.
8. DV;ER BiLGILER
8.1. llalka arz siirecinde ihracciya dantsmanlik yapanlar bakkinda bilgiler:

Yoktur.
8.2. Uzman VC bagimstz denetim raporlart lie iiciincii kisilerden alman bilgiler:

3 1.12.2016 y e 31.12.2015 hesap dönemlerine ait finansal tablolara i1ikin bagimsiz denetim
raporlari Akis Bagimsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. tarafindan
hazirlanmis olup, 31.12.2016 y e 31.12.2015 yillarina ait finansal tablolar için olumlu 01-Os
y
erilmistir. 30.09.2017 ara dönem finansal tablolara iliskin sinirh bagimsiz denetim raporlari
ise DRT Bagimsiz Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Mosavirlik A.S. tarafindan
hazirlanmistir. Verilen görösler asagida yer almaktadir.
30.09.2017 hesap donemine Riskin bagimsiz denetim sirketinin;
DRT Bagimsiz Denetim Ve Serbest Muhasebeci
Unvani

" Mali Miisavirlik A.$.

Sorumlu Bas Denetci

Yaman Polat

Adresi

Maslak Mahallesi Eski BUyiikdere Cd. No:1 34398
$isli/istanbul

•
30.09.2017 hesap donemine ilikin bagimsiz denetim sirketinin özet görtisii

Smirli denetimimize gore ilisikteki ara &Mem finansal bilgilerin, Seker Faktoring A.S'nin
30 Eylül 2017 tarihi itibanyla finansal durumunun y e ayni tarihte sona eren dokuz aylik
smin y e nakit akislarmin BDDK Muhasebe y e Finansal
döneme i1ikin finansal pe, o
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Sidi

Raporlama Mevzuatfna uygun olarak turn önemli yönleriyle gergege uygun bir bigimde
sunulmadigi kanaatine varmamiza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemistir.
31.12.2016 hesan donemine

denetim *irketinin;

Unyani

Akis Bagimsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci
Mali Mi4aN irlik A.$.

Sorumlu Ba Denetgi

Orhan Akova

Adresi

Kavacik RUzgarh 13ahçe Mah. Ka y ak Sok. No:29
I3eykoz 34805 Istanbul

31.12.2016 hesap donemine ili§kin baguristz denetim §irketinin özet 261110:
Gorii§Umtize gore finansal tablolar, $eker Faktoring Anonim Sirkeffnin 31 Aralik 2016 tarihi
itibanyla finansal durumunu y e aym tarihte sona eren hesap donemine ait finansal performansmi
y
e nakit akislanm, BDDK Muhasebe y e Finansal Raporlama Mevzuati i na uygun olarak turn
önemli yönleriyle gergege uygun bir bicimde sunmaktadir.
Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yükürnlülüklcreiliskin Rapor
1) Turk Ticaret Kanunu'nun ("TTK")'nm 402'nci maddesinin dordüncii fikrasi uyannca Sirkeein 1
Ocak - 31 Aralik 2016 hesap doneminde defter tutma düzeninin, TTK ile $irket esas sözlesmesinin
finansal raporlamaya i1ikin hUktimlerine uygun olinadigma dair önemli bir hususa
rastlanmamisfir.
2) TTIctun 402'nci maddesinin dördüncii fikrasi uyannca Yönetim Kurulu tarafimiza denetim
kapsammda istenen aciklamalan yapmi§ y e talep edilen belgeleri vermistir.
31.12.2015 hesap dönemine iliskin baimsiz denetim sirketinin;
Unyaru

Akis Bagimsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci
Mali M4avirlik A.S.

Sorumlu Ba Denetci

Orhan Akova

Adresi

Kavacik Rüzgarli Balwe Mah. Ka y ak Sok. No:29
Beykoz 34805 Istanbul

31.12.2015 hesap donemine ifiskin bagimsiz denetim sirketinin ozet görüsii:
GörüstimUze gore finansal tablolar, $eker Faktoring Anonim $irketi'nin 31 Aralik 2015 tarihi
itibanyla finansal durumunu y e ayni tarihte sona eren hesap donemine ait finansal
performansmi y e nakit akislanni, BDDK Muhasebe y e Finansal Raporlama Meyzuatfna
uygun olarak turn önemli yönleriyle gewege uygun bir biçimde sunmaktadir.
Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yükümlüliiklere iliskin Rapor
1) TTK'nm 402'nci maddesinin dordüncii fikrasi uyannca Sirkeein 1 Ocak -31 Aralik 2015
hesap doneminde defter tutma dUzeninin, TTK ile Sirket esas sözlemesinin finansal
raporlamaya iliskin hijkümlerine uygun olmadigma dair Onemli bir hususa rastlanmamisfir.
2) TTK'nm 402'nci maddesinin clördüncti fikrasi uyannca Yonetim Kurulu tarafuniza
denetim kapsammda istenen açiklamalan yapmis y e talep edilen belgeleri yermistir.
8.3. Varsa ihracci veya ihrac edden borclanma araclarma iliskin derecelendirme notu
hakkinda bilgi:
Yoktur.
9. BOKLANMA ARAcLARI ILE ILGILI VERGILENDiRME ESASLARI
a) Tam Miikellef Gercek Kisi
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Özel sektör tahvil ve bonolanndan elde edilen faiz kazançlar ı için GVK'nın 6009 sayılı
Kanun ile deği ştirilen Geçici 67'nci maddesi uygulanmaktad ı r. Buna göre, tam mükellef
gerçek ki şilerin bu kapsamda elde ettikleri faiz gelirleri, i şleme arac ı l ı k eden banka ve arac ı
kurumları nca %10 oran ında stopaj yap ı larak vergilendirilir. Yapı lan stopaj nihai vergidir.
Bu sebeple, faiz geliri elde eden tam mükellef bireysel yat ırı mcı lar tarafı ndan bu gelirleri
için ayrı ca y ı ll ı k beyanname verilmez, ba şka gelirleri için verilecek bcyannameye de dahil
edilmez.
Geçici 67'nci maddeye göre tevkifata tabi tutulan faiz gelirlerinin ticari faaliyet kapsam ı nda
elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilece ğinden,
ticari kazançlarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilirler. Ancak, Geçici 67'nci
madde hükmü gereği tevkif edilen bu vergiler beyannamede hesaplanan vergiden mahsup
edilir.
Alım — Satı m Kazancı
Özel sektör tahvil ve bonoları ndan elde edilen al ım - satı m kazançları , GVK Geçici 67'nci
madde kapsamında değer art ış kazanc ı olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, al ım - sat ı m
kazanc ına aracı lık eden banka ve aracı kurumlarca yap ı l ı r. Tevkifat oran ı %10 olup, nihai
vergidir. Dolayı sıyla bireysel yat ı rı mcı ların söz konusu al ım - satı m kazanc ı için ayrıca yı ll ık
beyanname düzenlenmez, ba şka gelirleri için verilecek beyannameye de bu gelirler dahil
edilmez.
Al ım sat ım kazançlann ı n ticari faaliyet kapsam ı nda elde edilmesi durumunda bu gelirler
ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceğ,inden, ticari kazançlarla ilgili olarak verilen
beyannameye dahil edilir. Ancak, tevkif edilen vergiler beyannamede hesaplanan vergiden
mahsup edilir.
b) Dar Mükellef Gerçek Kiş i
Faiz Kazancı
Özel sektör tahvil ve bonoları ndan elde edilen faiz kazançlar ı nı n vergilendirilmesi, gelire
arac ı l ık eden banka ve arac ı kurumlar tarafından yapı l ı r. Dar mükellef gerçek ki şilerin bu tür
faiz gelirleri 01.10.2010 tarihinden itibaren %10 stopaja tabidir ve stopaj nihai vergidir.
Dolayısıyla, dar mükellef bireysel yat ı rımcı lar bu gelirleri için beyanname vermezler.
Diğer taraftan; mukimlik belgesi bulunan dar mükellef gerçek ki şilerin yerleşik olduğu ülke
ile T.C. aras ında imzalanm ış Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anla şmaları (ÇVÖA) varsa ve
bu anlaşmalarda söz konusu tahvil ve bono faiz kazanc ı için istisna veya daha dü şük bir vergi
oranı ön g.örülmüş ise bu hükümlerin uygulanmas ı gerekeceğinden, yatırımcı tarafı ndan bu
anlaşmalara bak ılmal ıdır.
Al ı m — Satı m Kazancı

Özel sektör tahvil ve bonolar ı ndan elde edilen al ı m - satı m kazançları , GVK Geçici 67.nci
madde kapsamı nda değer artış kazancı olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, al ı m - satım
kazancına arac ı l ı k eden banka ve arac ı kurumlarca yapı l ı r. Tevkifat oranı 01.10.2010
tarihinden itibaren %10 olup, nihai vergidir. Al ım - satım kazancı elde eden dar mükellef
bireysel yatırımcı bu gelirleri için beyanname vermez.
Diğer taraftan; =kimlik belgesi bulunan dar mükellef gerçek ki ş ilerin yerleşik olduğu ülke
ile T.C. arası nda imzalanm ış ÇVÖA varsa ve bu anlaşmalarda söz konusu tahvil ve bono
al ı m — satım kazanc ı için istisna veya daha düşük bir vergi oran ı öngörülmüş ise bu
hükümlerin uygulanmas ı gerekeceğinden, yatı rımc ı tarafı ndan bu anlaşmalara bak ı lmal ı dı r.
c) Tam Mükellef Tüzel Ki şi ve Diğer Kurumlar

ut?,

Faiz Kazancı
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Tam mükellef tüzel kisiler tarafindan elde edilen özel sektor tahvil ve bono faiz gelirleri
GVK Gecici 67'nci madde kapsaminda stopaja tabi olup, stopaj orani nizel kisiligin ve
kurumun hukuki yapisina gore degisecektir. Buna gore; KVK'da sermaye sirketi olarak
belirtilen tüzel kisiler, SPK'nin düzenleme ve denetimine tabi fonlar, münhasiran menkul
kiymet y e diger sermaye piyasasi araci getirileri ve deger artis kazanclan saglamak amaciyla
2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'na gore kurulan yatinm fonlan ve yatinm ortakliklan
ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligenca belirlenenler icin stopaj orani %0, bunlann
disinda kalanlar icin %10 olarak uygulanmaktadir. Bu kapsamda faiz gelirleri üzerinden;
Anonim $irketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Boliinmiis Komandit Sirketler %0,
-

.
Sermaye Piyasasi Kanunu na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Ortakliklan %0,

Sermaye Piyasasi Kanunu'ria Gore KuruIan Menkul Kiymet Yatirim Fonlan %0,
-

Emeklilik Yatirim Fonlan %0,

-

Borsa Yatinm FonIan %0,

-

Konut Finansmani FonIan %0,

-

Varlik Finansmani Fonlan %0,
y
Yukanda Sayilanlar Disinda Kalan Kurum e Kuruluslar %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tam miikellef tüzel kisi y e diger kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazancina dahil
edilir y e yukanda belirtilen yatinm fonlan y e ortakliklan haric %20 kurumlar vergisine tabi
tutu 1 ur. Odenen stopaj beyanname tizerinde hesaplanan kurumlar vergisinden düsülebi
Diger taraftan; özel sektor tahvil y e bonolan faizi elde eden BSMV mükellefi kurumlann,
bu gelirleri Uzerinden %5 BSMV hesaplamalan gerekir.
Aiim — Satim Kazanci
Ozel sektor tahvil ve bonolanndan elde edilen ahm - satim kazanclan deger artis kazanci
olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, alim - satim kazancina aracilik eden banka y e araci
kurumlar tarafindan yapilir. Tevkifat orani tüzel kisi y e kurumun hukuki yapisina gore
degisecektir. Bu kapsamda; alim - satim kazanclanndan;
-

Anonim $irketler, Limited $irketler, Sermayesi Paylara Böltimniis Komandit $irketler %0,

-

Sermayc Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Ortakliklan %0,

-

Sermaye Piyasasi Kantinu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatirim Fonlan %0,
Emeklilik Yatinm Fonlan %0,
Borsa Yatirim Fonlan %0,

-

Konut Finansmani Fonlart %0,

-

Varlik Finansmani Fonlan %0,

-

Yukanda sayilanlar disinda kalan Kurum y e Kuruluslar %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tam miikellef tüzel kisi ve diger kurumlarca elde edilen ahm - satim kazanclan kurum
kazancina dahil edilir y e yukanda belirtilen yatinm fonlan y e ortakliklan harig %20
kurumlar vergisine tabi tutulur. Ancak, alim - satim kazancindan kesilen gelir vergisi
stopajlan hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Diger taraftan; özel sektor tahvil y e bonolanndan alim - satim kazanci elde eden BSMV
mu -11efi kurumlann, bu g- lirleri Uzerinden BSMV hesaplamalan
gerelsir.yurt
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Lirasi cinsinden ihray edilen özel sektor tahvillerinin geri ahm y e satim taahhildil ile iktisap
veya elden yikanlmasi veya vadesi beklenmeksizin sati§i nedeniyle lehe alinan paralar
üzerinden %1 oraninda BSMV hesaplanacalctir. Ancak BSMV midkellefi olan kurumlarca,
y
adesi 1 yildan kisa olan özel sektör y e banka bonolan nedeniyle elde edilen ayni
kapsamdaki gelirler tizerinden %5 BSMV hesaplanmalidir.
d) Dar Miikellef Tiizel Kii ve Diger Kurumlar
Faiz Kazanci
Ozel sektor tahvil y e bono faiz gelirleri GVK Geyici 67'nci madde kapsaminda stopaja tabi
olup, stopaj orani ti.izel ki§iligin y e kurumun hukuki yapisina gore degi§ecektir. Buna gore;
KVK'da belirtilen sermaye §irketlerine benzer nitelikte yabanci kurumlar, SPK'nin
didzenleme y e denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanci fonlar, midnhasiran menkul
kiymet y e diger sermaye piyasasi aract getirileri y e deger arti§ kazanylan saglamak amaciyla
2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunti'na gore kurulan )(at = fonlan y e yatinm ortakliklan
ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi'nca belirlenenler iyin stopaj orani %0, bunlann
di§inda kalanlar iyin %10 olarak uygulanir. Bu kapsamda faiz kazanylan;
Anonim Sirket, Limited Sirket y e Sermayesi Paylara Böltinmid§ Komandit Sirket
Benzeri Nitelikte Yabanci Kurumlar iyin %0,
Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet 'Van = Ortakhklan
Benzeri Nitelikte Yatinm Ortakliklan iyin %0,
Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Fonlan Benzeri
Nitelikte Yabanci Fonlar iyin %0,
Tiirkiye'de midnhasiran menkul kiymet y e diger sermaye piyasasi araci getirileri ile
deger arti§ kazanylan elde etmek ve bunlara bagli haklan kullanmak amaciyla faaliyette
bulunan smith sorumlu ortakliklar, idlke fonlan, kurum y e kurulu§ fonlan y e yatirim
kurulu§lan gibi yabanci kurumsal yatirimcilar iyin %0,
-

Yukanda sayilanlar dt§inda kalan kurum y e kurulu§lar iyin %10

oranlarinda stopaja tabi tutulur.
Tevkifat, faiz gelirine aracilik eden banka y e araci kurumlarca yapihr y e nihai vergidir.
Diger taraftan; faiz kazanylan %10 tevkifata tabi tutulan dar makellef kurum y e kurtilu§lann
yerle§ik oldugu illkeler ile T.C. arasinda imzalanmi§ CVOA varsa y e bu anla§malarda soz
konusu tahvil y e bono faiz kazanci iyin istisna veya daha düük bir vergi orani ongörühnii§
ise bu hilkiimlerin uygulanmasi gerekeceginden, yatinmci tarafindan bu anla§malara
bakilmalidir.
Alun — Salim Kazanci
Ozel sektor tahvil y e bonolanndan elde edilen ahm - satim kazanylan, GVK Geyici 67'nci
madde kapsaminda deger arti§ kazanci olarak tevkifata tabidir. Tevkifat orani ttizel
y
e kurumun hukuki yapisina gore degi§ecektir. Buna gore; KVK'da belirtilen sermaye
§irketlerine benzer nitelikte yabanci kurumlar, SPK'nin diizenleme ye denetimine tabi
fonlara benzer nitelikte yabanci fonlar, midnhasiran menkul kiymet y e diger sermaye piyasasi
araci getirileri y e deger arti§ kazanylan saf,i,l amak amaciyla 2499 sayili Sermaye Piyasasi
Kanunu'na gore kurulan yatinm fonlan y e yatinm ortakliklan ile benzer nitelikte oldugu
Maliye Bakanligi'nca belirlenenler iyin stopaj orani %0, bunlarin ch§inda kalanlar iyin %10
olarak uygulanir. Bu kapsamda alim — satim kazanylan;
Anonim Sirket, Limited Sirket y e Sermayesi Paylara
lenzeri Nitelikte Yabanci
umlar iyin
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Sermaye Piyasast Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Ktymet Yattrim Ortakliklan
Benzeri Nitelikte Yatinm Ortakliklan için %0,
Sermaye Piyasast Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatirtm Fonlan Benzeri
Nitelikte Yabanci Fonlar için %0,
Ttirkiye'de miinhasiran menkul kiymet y e diger sermaye piyasast araci getirileri ile
deger arti§ kazarwlan elde etmek y e bunlara bagli haklan kullanmak amactyla faaliyette
bulunan sinirh sorumlu ortakliklar. Olke fonlan, kurum y e kurulus fonlan y e yatinm
kurulu§lan gibi yabanci kurumsal yatinmcilar için %0,
Yukanda sayllanlar di§inda kalan kurum y e kuruluslar için %10
oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tevkifat, alim — satim kazancina aracilik eden banka y e araci kurumlarca yapilir y e nihai
vergidir.
Di'ger taraftan; alim - swim kazançlan %10 tevkifata tabi tutulan dar mtikellef kurum
kurulu§lann yerle§ik oldugu Olkeler ile T.C. arasinda imzalanmi§ çVOA varsa y e bu
anla§malarda soz konusu tahvil y e bono alim — sattm kazançlan için istisna veya daha dO§Ok
bir vergi °rani ongörülmüs ise bu hakilmlerin uygulanmasi gerekeceginden, yatirtmci
tarafindan bu anla§malara bakilmalidir.
10. iNCELEMEYE ACIK BELGELER

A§agidaki belgeler Bilytikdere Caddesi No:171 MetroCity A Blok Kat:7
Esentepe/$41i/iSTANBUL adrcsindeki ihrawinin merkezi y e basvuru yerleri ile ihramnin
internet sitesi (www.sekerfactoring.com ) ile Kamuyu Aydinlatma Platformunda (KAP)
tasarruf sahiplerinin incelemesine açik tutulmaktadir:
Sermaye piyasast aract notunda yer alan bilgilerin dayanagini olusturan her ttirlti rapor
ya da beige ile degerleme y e görti§ler (degerleme, uzman, faaliyet y e bagirnsiz denetim
raporlan ile yetkili kurulu§larca hazirlanan raporlar, vb.)
11. EKLER

Yoktur.
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