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ŞEKER FAKTORİNG ANON İM ŞİRKETİ
İ hraçç ı Bilgi Doküman!

Bu ihraçç ı bilgi doküman ı Sermaye Piyasas ı Kurulunca ..........  tarih ve .... say ı ile
onaylanm ış t ı r. Bu ihraçç ı bilgi doküman ı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma
araçlar ı na ili ş kin ihraç tavan ı 55.000.000 TL olarak belirlenmi ştir.

Bu ihraçç ı bilgi doküman' çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ı , halka
arı yoluyla ihraç edilebilece ği gibi halka arz edilmeksizin de sat ış a sunulabilir.

Bu ihraçç ı bilgi doküman', sermaye piyasas ı arac ı notu ve özet ile birlikte geçerli
bir izahname olu şturur. Bu nedenle, sermaye piyasas ı araçlar ına ilişkin yat ı r ı m
kararlar ı ihraçç ı bilgi dokümam, sermaye piyasas ı arac ı notu ve özetin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

İ hraçç ı bilgi doküman ı n ı n ilan ı ndan söz konusu doküman kapsam ı nda halka arz
işlemini gerçekle ştirmek için Sermaye Piyasas ı Kuruluna onaylanmak amac ıyla sermaye
piyasas ı arac ı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraçç ı bilgi doküman ı n ı n
güncellenmesi gerekmez.

İ hraçç ı bilgi doküman ı n ın onaylanmas ı, ihraçç ı bilgi doküman ı nda yer alan
bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlam ı na gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek
sermaye piyasas ı araçlar ı na ili ş kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraçç ı bilgi
doküman' çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ı na ilişkin ihraçç ı n ı n
yat ı r ı me ı lara karşı olan ödeme yükümlülü ğü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulu ş u
tarafı ndan garanti alt ına almmam ışt ır.

Bu ihraçç ı bilgi doküman ı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ı farkl ı
özelliklerde ihraç edilecek olup her ihraca ili şkin ko ş ullar, ihrac ı n özellikleri, ihraç
tutar ı, sat ış süresi ve esaslar ı gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye
piyasas ı arac ı notu ve özet arac ı lığıyla kamuya duyurulacakt ır.

Bu ihraçç ı bilgi doküman ı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasas ı arac ı
notu ve özet, ortakl ığıma ı n ve halka anda sat ışa arac ı l ık edecek Şeker Yat ı rı m Menkul
Değerler A.Ş .'nin www.sekerfactoring.com  ve www.seken'atirim.com adresli internet
siteleri ile Kamuyu Ayd ınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr ) yay ı mlannuş t ı r.
Ayr ıca ba şvuru yerlerinde incelemeye aç ı k tutulmaktad ı r.

Sermaye Piyasas ı Kanunu (SPKn)'nun 10'unc ıı maddesi uyar ınca, izahnameyi
olu şturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanl ış, yan ı lt ı c ı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraçç ı sorumludur. Zarar ı n ihraçç ı dan tazmin
edilememesi veya edilemeyece ğinin aç ıkça belli olmas ı halinde; halka arz 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 ğı ms ız denetim, derecelendirme ve de ğerleme kurulu ş lar ı gibi
izahnameyi olu ş turan belgelerde yer al ınak üzere haz ı rlanan raporlar ı haz ı rlayan ki ş i
ve kurumlar da hazı rlad ı klar ı raporlarda yer alan yanl ış , yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden
SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
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GELECE6E YONELIK ACIKLAMALAR

Bu ihracei bilgi dokiimam, "diiiinulmektedir", "planlanmaktathr",
"hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade
edilen geleeege yiinelik aciklamalar icermektedir. Bu tar aciklamalar belirsizlik ye risk
icermekte olup sadece ihracci bilgi dokiimannun yaynn tarihindeki iingorfileri ye
beklentileri gostermektedir. Bircok faktiir, ihraccuun gelecege yonelik aciklamalarunn
iingorfilenden cok daha farkh sonuclanmasma yol acabilecektir.
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KISALTMA VE TANIMLAR

Kisaltma Tanim
Ihracei, Sirket veya Seker Faktorine. Seker Faktoring Anonim Sirketi

BCH Borelu Can Hesap Kredileri
BDDK Bankacilik DUzenleme ve Denetleme Kurumu

Borsa veya BIST Borsa Istanbul A.S.
BSMV Banka ye Sigorta Muamele Verpisi
DIBS Devlet ic Borclanma Senedi
FKB Finansal Kurumlar Birlioi:.-.,
GM Genel Miidur
GMY Genel MUdur Yardimcisi

GVK Gelir Vergisi Kanunu

Hazine Turkiye Cumhuriyeti Hazine Mustesarligt

liK icra It-1as Kanunu
ISIN Uluslararast Menkul Klymet Tammlama Numarasi
KAP Kamuyu Aydinlatma Platformu
KOBI Ktictik, Orta ye Biiyiik isletmeler
Kurul veya SPK Sermaye Piyasast Kurulu
MKK Merkezi Kaytt Kurulusu A.S.
SGMK Sabit Getirili Menkul Kiymet
Seker Yatnim, Araci Kurum $eker Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi
SPKn 6362 sayilt Sermaye Piyasasi Kanunu

TBB TUrkiye Bankalar Birlig,i
TC TUrkiye Cumhuriyeti
TL Turk Liras'
TMSF Tasarruf Mevduati Sigorta Form
TTK 6102 sayilt Turk Ticaret Kanunu
Tp Turk Parasi
YP Yabanci Para
TTSG TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi
VUK Vergi Usul Kanunu
YK Yonetim Kurulu

KER YATIRIM MENKUL D GERLER A.S.
Genet Mu&

e Cad. No:171 Me
Esentepe / $isti / I
Tel: 0212 334 33
Ticaret Sicil No: 3592

azici Kummtar V.D. 801

ity A Blok K:4-5
NBUL

bx)
0-0

8 4385

4



KER YATIR/M MENKUL D ERLER A.Ş .
Genel Miidiirl ı

e Cad. No:171 M 6dty A Blok K:4-5
Esentepe / Ş işli ı l TANBUL
Tel. 9212 334 33 (ohm
Ticaret Sicil No: 359 10-0

aı lcl Kurumlar V.D. 80 008 4385

Ş EKER FAKTOR İ NG
ukde e C• No: 171 Meb-0(4 A Blu Kot 7

ntep; Sil i Istanbul Tel: 0212 ' • • 10

.,! /içi Kur. VD. 81 O 111

sekerfoctoring.com

I. BORSA GÖRÜ ŞÜ

5

http://sekerfoctoring.com


EKER FAKTORiNG

1

Buy/Adore Cd. No: i 1 I Metrotity A
Es ntep Sisli Istenbul Tel: 021
it o ici Kw. VD

Kerioctoring.rom

IL DI6ER KURUMLARDAN ALINAN GOlte$ VE ONAYLAR

$EKEH YATIR/MMENKUL P CiERLER A.$.
Genel u

Cad. No:171
c 

rcx:ity A Blok K:4-5
Esentepe / Si -10-8TANBUL
Tel: 0212 334 33 (pbx)
Ticaret Sicit No: 3 210-0

azsci Kurumlar V.D. 801 008 4385

6



1) IFIRAccI BILGI DOKUMANININ SORUMLUL1161.1NU YUKLENEN IdSiLER

Kanuni yetki ye sorumluluklarmuz dahilinde ve gorevimiz vercevesinde bu ihracci bilgi
dokiimani ve eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz lasimlarda bulunan bilgilerin Ye
verilerin gervege uygun oldugunu ye ihracci bilgi dokiimanmda bu bilgilerin anlamim
degitireeek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi icin her tiirlii makul ozenin gosterilmi
oldugunu beyan ederiz.

ihracci
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31.12.2015 31.12.2016Pasif Kalemler (Bin TL)
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2. BA6IMSIZ DENETOLER

2.1. Bagimsiz denetim kuruluwnun ticaret un yam, adresi ye sorumlu ortak
ba0enetcinin ad, soyadi:

Unyan, : Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Mi4avir1ik A.$.

Sorumlu Ortak
Ba§denetci

: Orhan Akova (31.12.2015)
Orhan Akova (31.12.2016)

Adresi : Kavacik Ktizgarli Bahce Mah. Ka yak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul

2.2. Bagimmz denetim kurulu§larmin/sorumlu ortak ba0enetcinin gore yden almmas,,
gorev den cekilmesi ya da degignesine i1ikin bilgi:

31 Aralik 2015 ye 31 Aralik 2016 itibariyle mali tablolara Orhan Akova Orb§

$irketimizin 17.03.2017 tarihli 17 sayili Yonetim Kurulu karanyla, 2017-2018 ye 2019
yillanna ait hesap donemlerini kapsayan sure icin genel kurul denetciligi ile finansal
tablolannin ye aciklayici dipnotlannin bagimsiz denetimine iliskin hizmetlerin, DRT
Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik A.$. (Deloitte) §irketinden
alinmasina karar verilmis olup, 29.03.2017 tarihinde yapilan Olagan Genel Kurul ida kabul
edilmistin

Bagimsiz Denetim Kuruluw (2017-2019 icin)

Unyan, : DRT Bagimsiz Denetim Ye Serbest Muhasebeci Mali Mtisavirlik A.$.
(Deloitte)

Sorumlu Ortak
Ba§denetci

Mtij de $ehsuvaront

Adresi : Maslak Mahallesi Eski Bilyiikdere Cd. No:1 34398 $i0i/Istanbul

3. SEciLMiS FiNANSAL BiLGILER

Sirketin 31.12.2015, 31.12.2016 tarihleri itibartyla temel bilanco buyukluklerine a§agida yer
verilmektedir:

Aktif Kalemler (Bin TL) 31.12.2015
Bagimsiz

Denetimden
Gecm is

31.12.2016
Bagimsiz

Denetimden
Gectnis

Nak it degerler 6 1
Gercege Uygun deger Farki KJZ'a Yansitilan
FV(Net)
Bankalar 372 290
Satilmaya haw finansal varliklar 361 361
Faktoring alacaklari 295.031 279.079
Takipteki faktoring alacaklan 54.631 61.404
Takipteki faktorina alacak karsiligi (40.015) (25.517)
Nladdi duran varliklar (net) 18.924 32.755
Maddi olmayan duran varliklar (net) 31 27
Ertelenmi verai varligi 3.363 7.761
Diger aktifler 4.781 14.222
Aktif Toplami 337.485 370.383
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Bağı ms ız
Denetimden

Geçmiş

Bağı ms ı z
Denetimden

Geçmiş
Al ı nan Krediler 288.470 225.864

Kiralama i ş lemlerinden Borçlar 7.260 22.663

ihraç edilen menkul k ı ymetler 62.849

Faktoring borçlan 739 503

Muhtelif borçlar 384 5.044

Ödenecek vergi ve yükümlülükler 723 630

Borç ve gider kar şı l ı klar ı 1.004 979

Özkaynaklar 38.905 51.851
Ödenmi ş sermaye 20.000 50.000

Kâr veya Zararda Yeniden S ı n ı fland ı r ı lmayacak
Birikmi ş Diğer Kapsaml ı Gelirler veya Giderler 6.993 (132)

Kar Yedekleri 8.315 6.912

Geçmi ş Y ı llar Kâr veya Zarar ı _

Dönem Net Kâr veya Zarar ı 3.597 (4.929)

Pasif Toplam ı 337.485 370.383

Ş irketin 31.12.2015 ve 31.12.2016, tarihleri itibar ıyla seçilmi ş gelir tablosu kalemlerine
aşağı da yer verilmektedir:

Gelir Tablosu (Bin TL)

31.12.2015
Bağı ms ız

Denetimden
Geçmi ş

31.12.2016
Bağı ms ı z

Denetimden
Geçmi ş

Faktoring faiz gelirleri 49.541 39.307

Faktorin g, ücret ve komisyonlar 9.006 6.423

Di ğer faaliyet gelirleri 655 14.763

Esas faaliyet giderleri (-) (10.976) (12.364)

Finansman giderleri (-) (38.393) (42.954)

Takipteki alacaklara ili şkin özel karşı l ı klar (-) (5.225) (14.313)

Diğer faaliyet giderleri (-) (95) (123)

Net faaliyet Kâr veya Zarar ı 4.013 (9.261)

Vergi kar şı l ığı (-) (416) 4.332

Net dönem Kâr veya Zarar ı 3.597 (4.929)

Bilanço ve Gelir tablolar ı nda yer alan bütün DI ĞER baş l ıkl ı kalemlere ili şkin detay bilgilere
aşağıda yer verilmektedir.

2015 2016
Diğer Aktifler Tutar Oran

(%)

Tutar Oran
(%)(BinTL) (BinTL)

1 Pe ş in Ödenen Giderler 257 5 346 2

2 Al ı nan Çekler 3.036 64 4.945 35

3
Sat ış Vaadi Sözle şmesinden
Kaynakl ı Alacaklar(*) -

.
- 6.000 42
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Tahsili Beklenen Alacak Erteleme
Bedelleri

1.100 23 398 3

5
Dava ye Mahkeme Masraflarindan
Alacaklar

294 6 177 1

6
Dava ye Mahkemelere Yatirilan
Avanslar

69 2 91 1

7 Protesto ye Komisyon
Masraflarindan Alacaklar

12 - 11 -

8
Sans Amacli Elde Tutulan Duran
Varliklar

- - 2.010 14

9 Diger 13 - 244 2

Toplam 4.781 100 14.222 100

(•) Sirket 30 Aralik 2016 tarihinde diizenlenen Sans Vaadi Sozlesmesi ile Emlak Konut GYO A.S.'den
6 milyon TL karsiliginda bir adet gayrimenkul satin almistir. Sozlesme kapsaminda pesinat bedeli
olarak 1.2 milyon TL odenmis, kalan 4.8 milyon TL ise 22 Aralik 2026 tarihinde sona eren ye vade
farki + TOFE azerinden 120 esit taksitte odenmesi gereken bir odeme planina baglanmistir. Ahnan
gayrimenkuliin ekspertiz degeri 18,6 milyon TL'dir. Gayrimenkuliin ekspertiz degeri lie maliyeti
arasindaki fark mtisteri riskinden diiuiecek, asan kisim ise gelir hesaplarma aktarilacaktir.

2015 2016

Diger Faaliyet
Gelirleri

Tutar Oran

( %)

Tutar Oran

( %)(BinTL) (BinTL)

1
Sat ye Geri Kiralama
islemi Elde Edilen Satis
Kazanci(*)

- 12.901 87

2
MenkulDegerlerden
Alum Faizler

179 27 - -

3
Sermaye Piyasasi
islemleri Kari

- - 10 -

4 Mevduat Faiz Gelirleri - - 111 1

5
Takipteki Faktoring
Alacaklarindan
Tahsilatlar

418 64 867 6

6 Diger 58 9 874 6

Toplam 655 100 14.763 100
(1 31 Aralik 2016 tarihi itibanyla 12.901 TL'si sat ye geri kiralama islemi neticesinde olusan
gayrimenkul satis kazancindan kaynaklanmaktadir.

(—) 31 Aralik 2016 tarihi itibanyla diger faaliyet gelirlerinin 152 TL'si geymis yil kurumlar vergisi
diizeltmesinden, 6 TL'si satilan gayrimenkul amortisman dtizeltmesinden, 707 TL'si satilan
gayrimenkultin maliyet duzeltmesinden, 9 TL'si diger gelirlerden olusmaktadir. (31 Aralik 2015 tarihi
itibanyla diger faaliyet gelirlerinin 12 TL'si gecmis yillar giderlerinin dtizeltmesinden, 33 TL'si izin
karsiligi iptalinden, 13 TL'si onceki yil gider iadelerinden olusmaktadir).

2015 2016
Diger Faaliyet
Giderleri

Tutar Oran
(%)

Tutar Oran
(%)(BinTL) (BinTL)

1 Dava Karsiligi Giderleri 95 100 42 34

2 Kur Farki Giderleri - - 81 66

Toplam 95 100 123 100
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Yattrinact, yattrim kararint vermeden once ihraccinin finansal durum ve faaliyet
sonuclarma ilikin ayrintili bilgilerin yer aldigi isbu ihracci bilgi dokiimaninin 13 no'lu
boliimiinii de dikkate almaltdir.

4. RISK FAKTORLER1

isbu ihracci hilgi dokiimant cercevesinde ihract vapilacak olan borclanma araclarma
iliskin ihraccinm vattrimellara karsi olan iideme y ükümIüiüü herham.:,r i bir kamu 
kurulusu tarafindan garanti altina almmarnis olup vatirim kararmin, ihraccmin
finansal durumunun analii edilmesi suretivle verilmesi gerekmektedir.

Seker Faktoring'in borclanma aract ihracina katilan yatinmcilar yatinm karanni olustururken
asagida yer verilen risklerle strurh olmamak kaydi ile borclanma araci yatinmindan
kaynaklanan bazi risklere maruz kalabileceklerdir.

4.1. ihraccinin Borclanma Araclarma iliskin Yükümiülüklerini Yerine Getirme GlicOnii
Etkileyebilecek Riskier

Sermaye Riski

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan
Hakkmda Yi5netmelik geregi sirketlerin asgari sermaye standart orani %3 olarak
belirlenmistir. Bu ()ram tutturulmasi ve idame ettirilmesi zorunludur.

Bankacihk Diizenleme ye Denetleme Kurulu, sirketin aktif yapisim ye mali btinyesini dikkate
alarak standart oranin artinimastm veya sirket bazinda farkh oranlarin uygulanmasini
kararlastirabilir.

Standart orani saglayamayan sirket, bu oram tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama,
faktoring veya finansman sozlesmesi yapamaz.

Sirkee in 31.12.2016 tarihi itibari ile standart orani %14,28'dir. (31 Aralik 2015: % 10,80)

31.12.2015 ye 31.12.2016 tarihleri itibanyla ozkaynaklann borclara orani asagidaki gibidir
(Bin TL):

31.12.2015 31.12.2016
Toplam Borylar 296.469 311.879
Eksi: Nakit ye nakit benzerleri (378) (291)
Net Bory 296.091 311.588
Toplam Ozkaynak 38.905 51.851
Ozkaynak/Bory orani % 13,14 % 16,64

Finansal Risk Yonetimindeki Hedefler

Sirket finansal piyasalara erisimin duzenli bir sekilde saglanmasindan ye faaliyetleri ile
maruz kalinan finansal risklerin gozlemlenmesinden ye yonetilmesinden sorumludur. Soz
konusu riskier; piyasa riski (doviz kuru riski, gercege uygun faiz orani riski ye fiyat riskini de
icerir), likidite riski ile kredi riskini kapsar.

Piyasa Riski

Faaliyetleri nedeniyle Sirket, &viz kurundaki ye faiz oranindaki degisiklikler ile
finansal risklere maruz kalmaktadir. Sirket duzeyinde karsilasilan piyasa riskleri, duyarlilik
analizleri esasina gore olcalmektedir.

Sirket . in maruz kaldigi piyasa riskleri asagida Kur Riski, Faiz Orani Riski ve Diger Fiyat
Riskleri basliklan altinda yer almaktadir.
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- Kur Riski

Yabanct para cinsinden islemler, kur riskinin olusmasina sebebiyet vermektedir. Sirket
faaliyetlerinin ye finansman anlasmalannm nalcit aluslannin sonucunda ortaya ctkan kur
riskini düzenli olarak kontrol etmektedir.

31 Aralik 2016 itibanyla yabanci para varliklannin ye yiikamlalaklerinin dagilimi asagidaki
gibidir (31 Aralik 2015: Yoktur):

31.12.2016
ABD
Dolan

Avro Diger Toplam

Varliklar

Diger Aktifler - 33 - 33

Toplam varliklar - 33 - 33

Yiikiimlifflikler

Finansal Kiralama Borclari - (15.013) - (15.013)

Toplam yiikiimliiIiikler - (15.013) - (15.013)

Net yabanci para bilanco pozisyonu - (14.980) - (14.980)
Tiirev finansal araclar uzun
pozisyon

_ _ _ _

Ti.irev finansal araclar kisa pozisyon - - - -

Toplam yabanci para pozisyonu - (14.980) - (14.980)

Doviz kuru duyarlzlik analizi

Asagidaki tablo &viz kurundaki %10'1uk artiwi Sirkeein ilgili yabanci paralara olan
duyarhhgan gostermektedir. Kullarnlan %10'1uk oran, kur riskinin Ost dOzey yonetime Sirket
icinde raporlanmasi sirasinda kullanilan oran olup, soz konusu oran yonetimin &viz
kurlannda bekledigi olasi degiik1igi ifade eder. Sirkeein raporlama tarihinde maruz kaldigi
kur riskine iIikin duyarhhk analizleri, mali yilin ba§langicmdaki degi§iklige gore belirlenir
ye turn raporlama donemi boyunca sabit tutulur. Pozitif tutar, kar/zararda gelir artinn ifade
eder.

31.12.2016 Kar/(Zarar)
Avro (1.490)

Toplam (1.490)

- Faiz Oran' Riski

Faiz Oram Riski, faiz oranlannda olupn ters yonlOhareketlerin, $irket'in finansal durumunda
yarattigi etki olarak tanimlanir. Piyasa faiz oranlanndaki degi§iklikler, faiz oranma duyarh
aktifler ile faiz oramna duyarh pasifler arasindaki degeri etkilemektedir. Vade yapismdaki
uyumsuzluklar arttikca faiz riski de buna paralel olarak artmaktadir. Nyasa faiz oranlannin
degi§imi, $irket'in net faiz gelirlerini ye varliklannm, yükurnlülüklerinin, bilanco
araclannm bugunkii degerlerini etkilemektedir.

Sirket sabit ye degi$ken faiz oranlan azerinden ye kisa vadeli borylanmaktadir. Degisken
faizli ihrac ettigi bonoda, bilancosunun aktif - pasif vade uyumunu gozeterek 91 gunde bir
kupon odemeli degi§ken faiz secenegini tercih etmi§, boylelikle faiz oram riskini artirmamayi
hedeflemi§tir. $irkeein ciddi bir faiz oram riski bulunmamaktadir.

Faiz Pozisyonu Tablosu (Bin TL) 31.12.2015 31.12.2016
Sabit Faizli Finansal Araclar

Finansal Varliklar 309.647 314.966

Finansal Yiikiimliillikler 295.730 297.851

Degisken Faizli Finansal Araelar
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Finansal Varl ı klar

 

Varl ı klar ı n faize duyarl ı l ığı : 31 Aral ı k 2016 tarihi itibanyla değ i şken faizli finansal varl ığı
bulunmamakta olup yükümlülüğü ise 13.525 TL'dir. Finansal tabloları n faize duyarl ı l ığı bu
tutarla s ı n ı rl ı d ı r.
Faiz oran ı duyarl ıl ı k analizi

Aşağıdaki tablo faiz oran ı nda 100 bp'l ık artışın Ş irket'in ilgili yükümlülüğünden kaynakl ı
borcunun kaz/zarar etkisini (duyarl ı l ığını) göstermektedir. Pozitif tutar, kar/zararda gelir
artışı n ı ifade eder.

31.12.2016 100bp art ış 100bp azal ış
Değ i şken faizli menkul k ı ymetler (26) 28

Toplam (26) 28

Faiz Oran ı Riski Analiz Tablosu (Faizin değişim tarihine kalan süreye göre):

31 Aral ı k 2016
1 Aya
Kadar

1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1-3 Y ı l 3-5 Y ı l 5 Y ı l + Faizsiz Toplam

Varl ı klar

Nakit ve Bankalar 291 291
Gerçeğe Uyg.Deg.F K/Z. Yan.

SHM Değerler - - 361 361
Faktoring Alacaklar ı 80.311 71.286 37.114 17.664 72.705 - 35.887 314.967
Di ğer Varl ı klar 4.800 49.964 54.7464

l'oplam Varl ı klar 80_311 71.286 37.114 17.664 72.705 4.800 86303 370.383

Yükümlülükler
Kullan ı lan Krediler 205.361 4.978 15.525 225.864
Finansal Kiralan ıa Borçlar ı 22.663 22.663
ihraç Edilen Menkuller - 62.849 62.849
Muhtelif Borçlar 4.800 229 5.029
Di ğer Yükümlülükler 53.978 53.978

Toplam Yükümlülükler 205.361 67.827 15525 22.663 4.800 54.207 370.383

It ı lançodaki Uzun Pozisyon 3.459 37.114 2.139 72.705 32.296 147.713
Itilançodaki K ı sa Pozisyon (125.050) (22.663) (147.713)
Toplam Pozisyon (125.050) 3.459 37.114 2.139 72.705 (22.663) 32.296

31 Aral ı k 2015 1 Ava 1-3 Ay 3-6 Ay 642 Ay 1-3 Y ı l 3-5 Y ı l 5 Y ı l + Faizsiz Toplam
Kadar

Varl ı klar
Nakit ve Bankalar 378 378
Gerçeğe Uyg.Deg.F K/Z Yan.
SHM Değerler - - - - 361 361
Faktoring Alacaklar ı 92.044 90.944 79.059 39.930 2.054 14.616 309.647
Di ğer Varl ı klar - - - - 27.099 27.099

"Foplam Varl ı klar 92.044 90.944 79.059 39.930 2.054 42.454 337.485

Yükümlülükler
Kullan ı lan Krediler 258.154 30.316 288.470

Finansal Kiralama Borçlar ı 7.260 7.260

Ihraç Edilen Menkuller
Muhtelif Borçlar 169 169

Diğer Yükümlülükler 41.586 41.586

Toplam Yükümlülükler 258.154 30.316 7.260 41.755 337.485
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Bilancodaki Uzun Pozisyon - 60.628 79.059 30.930 2054. - 699 173.370

Bilancodaki Kisa Pozisyon (166.110) (7.260) (173.370)

Toplam Pozisyon (166.110) 60.628 79.059 30.930 2.54 (7.260) 699

- Diger Fiyat Riskleri

Sirket, pay yatirimlarindan kaynaklanan pay fiyat riskine maruz kalmamaktadir. Pay
yatinmlan, ticari amaclardan ziyade stratejik amaclar icin elde tutulmaktadir. 5irket
tarafmdan bu yatirimlarin faal olarak alim-satimi soz konusu degildir.

Kredi Riski

Finansal aracin taraflanndan birinin sozlqmeye bagli yukum lulugunu yerine getirememesi
nedeniyle $irkeee finansal bir kayip oltwurmasi riski, kredi riski olarak tanimlanir. Sirketin
kredilendirme sureci 3 kademeli olarak be1irIenmitir. Buna gore Genel Müdürlük Kredi
Komitesi 1.250.000 TL'ye kadar, YOnetim Kundu Kredi Komitesi 2.500.000 TL'ye kadar ye
Yonetim Kurulu 2.500.000 TL iizeri kredi taleplerine karar vermektedir.

Faktoring alacaklan, sektorlere cok sayida mi4terileri kapsamaktadir.
MO§terilerin ticari alacak bakiyeleri tizerinden devamli kredi degerlendirmeleri yapilmaktadir.
Faktoring alacaklannin sektorel dagilum a§agidaki gibidir:

SEKTCIREL DA6ILIM 2015 2016

% %

tnsaat 20,1 23,9

Toptan ye Perakende Ticaret 8,4 14,1

Saglik, Egitim 7,8 9,9

Maden 19,5 8,4

Elektrikli ye Optik Aletler 4,9 7,2

Tekstil 4,2 6,2

Gida 7,3 5,9

Metal 3,7 4,7

imalat 6,7 4,1

Ta§imacilik, Depolama ye Haberlqme 2,9 3,6

Tarim, Hayyancilik 4,9 2,7

Plastik 1,7 1,7

Enerji 1,8 1,0

Turizm 1,4 0,4

Diger 4,7 6,2
100,0 100,0

Takibe Donii.siim Oranlan ( % ) 31.12.2015 31.12.2016

Takipteki Alacaklar (Brut) / Toplam Alacaklar 15,7 18,0

Finansal arae tiirleri itibanyla
maruz kahnan kredi riskleri
(Bin TL)

Faktorina:,
Alacaklan

Bankalardaki
Mevduat

Satilmaya
Ham-

Finansal
Varliklar

Gereege
Uygun
Deger
Farki
K/Z'a

Yansttilan
FV

iliskili
Taraf

Diger
Taraf .. -
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31.12.2016

Raporlama tarihi itibariyle maruz
kal ı nan azami kredi riski

- 314.966 290 - -

A. Vadesi geçmemi ş ya da değer
dü şüklüğüne uğramam ış finansal
varl ı kları n net defter de ğeri

- 168.031 290 - -

B. Ko şullar ı yeniden görü şülmü ş
bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmi ş veya değer dü ş üklüğüne
uğram ış say ı lacak fı nansal
varl ı klar ı n defter değeri

- 87.809 -

C. Vadesi geçmi ş ancak değer
düsüklü ğüne uğramam ış
varl ı klar ı n net defter değeri

- 12.072 - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varl ı klar ı n net defter değerleri

- 61.177 - - -

E. Bilanço d ışı kredi riski içeren
unsurlar

_ -

Finansal araç türleri itibar ı yla
maruz kal ı nan kredi riskleri
(Bin TL)

Faktorin“t,
Alacaklar ı

Bankalardaki
Mevduat

Sat ı lmaya
Haz ı r

Finansal
Varl ı klar

Gerçeğe
Uygun
Değer
Farkı
ICZ'a

Yans ı t ı lan
FV

Ilişkili
Taraf

Diğer,,,
Taraf

31.12.2015

Raporlama tarihi itibariyle maruz
kal ı nan azami kredi riski 309.647 372 -

A. Vadesi geçmemi ş ya da de ğer
düşüklüğüne uğramam ış fı nansal
varl ı klar ı n net defter değeri

- 267.838 372 - -

B. Koşullar ı yeniden görü şülmü ş
bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmi ş veya değer düşüklüğüne
uğram ış say ı lacak finansal
varl ı klar ı n defter değeri

17.479 -

C. Vadesi geçmi ş ancak değer
dü ş üklüğüne uğramam ış
varl ı klar ı n net defter değeri

9.714 -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varl ı klar ı n net defter değerleri

14.616 - -

E. Bilanço d ışı kredi riski içeren
unsurlar

_

Likidite Riski

Ş irket yönetimi, k ı sa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir
likidite riski yönetimi olu ştu uştur. Ş irket tahmini ve fiili nakit ak ımların ı düzenli olarak
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takip ederek ye finansal varliklann ve yukumluluklerin vadelerinin eslestirilmesi yoluyla
yeterli fonlann ye borclanma rezervinin devamint saglayarak, likidite riskini yonetir.

Likidite Tablosu: Sirkeein tilrev niteliginde olmayan finansal yuktimItiltiklerinin vade
dagilimint gostermektedir. Asagjdaki tablolar, Sirkerin odemesi gereken en
erken tarihlere gore hazirlanmistir. Sirkeein aynca yukUrnlulukleri iizerinden odenecek
faizler de asagidaki tabloya Bin TL olarak dahil

Tiirev Olmayan Finansal
Yilkiimliiliikler (Bin TL)

Defter
Degeri

Stizlesme
uyarinca nakit

cikislar
toplami

(I+II±III+I'V)

3 aydan
kisa (I)

3-12
ay

arasi
(II)

'

1-5 yil
arasi
(III)

5
yildan
uzun
(IV)

31.12.2016 311.879 319.986 276.512 22.429 21.045 -
31.12.2015 296.469 307.361 267.457 33.170 6.734 -

Sirket odemelerini sozlesme vadelerine gore gerceklestirmektedir.

Finansal Araclarm Gercep,e
Uyglin Degeri (Bin TL)

itfa edilmis
degerinden
glisterilen
finansal
varliklar

Krediler ye
alacaklar

itfa edilmis
degerinden
giisterilen
finansal

yiikiimliiIiikler

Defter
deaerit,

Gercege
uygun
degeri

31.12.2016

Finansal varliklar 290 314.966 - 315.256 315.256
Finansal yiikiimftiltikler - - 316.923 _ 316.923 316.897
31.12.2015

Finansal varliklar
372 309.647 - 310.019 310.019

Finansal ytikiimliilfikler
296.641 296.641 296.641

$irket yoneticileri, finansal varliklarin ye finansal ytiktimlultiklerin kiralatna islemlerinden borelar
haricinde defter degerlerinin gercee uygun degerine yakin oldugunu diisiinmektedir.

Kasa ve bankalar, faktoring alacaklari, diger finansal aktifler ye kisa vadeli TL cinsinden banka
kredileri, ihrac edilen menkul kiymetler de dahil olmak iizere etkin faizle iskonto edilmis maliyet
bedeli lie gosterilen finansal Narliklarin ye borclarm gercege uygun degerlerinin kisa vadeli olmalari
nedeniyle ve muhtemel zararlarin onemsiz miktarda olabilecegi dUsUniilerek defter degerlerine yakin
oldugu kabul edilmistir. Kiralama islemlerinden borclarin gercege uygun deger gosterirni Sirket'in
ilgili finansal varligi yatirim amach edinmis olmasi sebebi lie hesaplanmamistir. Borsada islem goren
degisken kuponlu tahvilin gereege uygun degeri islem gordakleri piyasada olusan fiyatlari baz alinarak
belirlenmistir.

Finansal Araclarin Gercege Uygun Deger Seviyeleri

31 AraIlk 2016 ye 31 Aralik 2015 tarihleri itibartyla Sirkeein gercege uygun deger farki kar veya
zarara yansitilan finansal varliklari ve yukUm Iu lUkieri bulunmamaktadir.

Likidite Riski Analiz Tablolarl(Vadeye KaIan Surelere gore)

1 Aya 6-12
31 kralrk 2016 Vadesiz Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay Ay 1-3 VII 3-5 Vii 5 Vii + Dagarlamayan Toplam

Varliklar

Nakit ye Bankalar 291 291

Gercege liyg.Deg.F K/Z Yan,

SUM Degerler 361 361
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Faktoring Alaeaklari 40.912 39.399 71.286 37.114 17.664 72.705 35.887 314.967
Diger Varliklar 346 1.394 5.791 120 240 960 960 2.400 42.553 54.764

Toplam N'arliklar 41.910 40.793 77.077 37.234 17.904 73.665 960 2.400 78.440 370.383

Kullandan Krediler 205.361 4.978 - 15.525 225.864
Finansal Kiralama BoreIan 88 1.041 1.149 2.361 10.350 7.674 22.663
Ihrae Edilen Menkuller - 62.849 _ _ 62.849
Muhtelif Borclar 229 40 80 120 240 960 960 2.400 - 5.029
Diger YUktlinlultikler 979 1.148 - - - - 51.851 53.978

Topla Ill Yiiktimliiliikler 1.208 206.637 68.948 1.269 18.126 11.310 8.634 2.400 51.851 370.383
Likidite Acigi 40.702 (165.844) 8.129 35.965 (222) 62.355 (7.674) 26.589

1 Aya 6-12
31 Aralik 2015 Vadesiz Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay Ay 1-3 Vil 3-5 Vil 5 Yil + Dagitilamayan Toplam

Varliklar
Nakit ye Bankalar
Gercege Uyg.Deg.F K/Z Yan.
SUM Degerler

378

361

378

361
Faktoring Alaeaklari 9.713 82.331 90.944 79.059 30.930 2.054 14.616 309.647
Diger Varliklar 257 4.524 22.318 27.099

Toplam Varliklar 10.709 82.331 95.468 79.059 30.930 2.054 36.934 337.485

YOkUmlfiltikler
Kullamlan Kredilcr 258.154 30.316 - 288.470
Finansal Kiralama Borclari
thrac Edilen Mcnkuller

118 240 367 760 3.439 2.336 - 7.260

Muhtelif Borclar 169 169
Diger Yokilm101Ukler 1.004 1.465 212 38.905 41.586

Toplani Yuktinaltiltikler 1.004 259.906 30.768 367 760 3.439 2.336 38.905 337.485
Likidite Aeigi 9.705 (177.575) 64.700 78.692 30.170 (1.385) (2.336) (1.971)

Operasyonel Risk

Operasyonel risk; ic sureclerin, sistemlerin veya insan kaynaklannin yetersizliginden veya
bunlarin bwnsiz yurintilmesinden kaynaklanan zarar etme olasiligidir. 1 sureclerinden
kaynaklanan riskier, hata ye usulstizliiklerin iç kontrollerde gozden kacmasi, bilgi teknoloji
sistemlerindeki aksaklik ve anzalar, personelin stireclerle ilgili sorunlan ongoremeyip bu
aksakliklar ortaya ciktiginda gerekli onlemlerin zamaninda ve tam olarak alinamamasindan
ötürü ortaya cikabilecek zararlan ifade eder. Aynca, deprem, yangm ve sel gibi felaketlerden
veya ter& saldinlan gibi di s etkenlerden dolayi Sirkeein maruz kalabilecegi zarar olasiligidir.
Sirket kendi ic surecleri, personelleri ye olasi harici olaylardan kaynaklanan operasyonel
riskier nedeniyle maddi kayiplara maruz kalabilir.

Strateji Riski

Strateji riski; bilyiime stratejisinin belirlenmesinde firsatlarin yeterince belirlenememesi,
$irket faaliyetlerini etkileyebilecek olasi tehditlerin yeterince degerlendirilememesi,
icin gereken (mali, fiziki, beseri ye teknik) altyapinin ye organizasyon yapisinin yetersizligi
unsurlanndan dolayi Sirkeein maruz kalabilecegi zarar olasiligidir.

itibar Riski

ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi taraflann Sirket hakkindaki olumsuz
dastinceleri ya da yasal duzenlemelere uygun davranilmamasi sonucu kamuoyunda Sirkeee
duyulan gtivenin azalmasi ya da negatif kamuoyu olusmasindan dolayi Sirkeein maruz
kalabilecegi zarar olasiligidir. Sirkete duyulan gtivenin azalmasi dolayisiyla sirket maddi
kayiplara maruz kalabilir.
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4.2. Diger Riskier
Rekabet
$irket diger faktoring irketlerinden kaynaklanan rekabetle kari kariyadir. Gelecekte mevcut
rakiplerin bilyUmesi ile ya da yeni rakiplerin pazara girmesi durumunda Sirket faaliyet alatuni
korumak ya da buytitmek iein kar marjlannt azaltmak ya da ek kredi riski kabul etmek
durumunda kalabilir.

Kiiresel Piyasalardaki Gelismeler
Bazi iilkelerin kredi itibanna yonelik artan endiwler, global olarak borclanma maliyetlerinin
artmasina yol aeabilirken, di piyasalar kaynakli ekonomik durgunluk Ulkemiz ekonomisinde
de yava0amaya yol aeabilir. Bu durum, Sirkeein hem finansman maliyetlerine, hem de
hacmine olumsuz yansiyabilir. Bu tar olumsuz yansimalar, Sirket'in faaliyet karliligi,
likiditesi ye finansman maliyetlerinde olumsuz etkilere yol acabilir.

Meyzuattaki degisiklikler
BDDK gozetimine ve Turk mevzuatma tabi olan Sirket, gelecekte olabilecek mevzuat
degiikliklerini tahmin ye kontrol edemeyebilir. Sirket, mevzuattaki olasi degi§iklikler
sonucunda ek kamlik ayirmalc ya da ceitli maliyetlere katlanmak mecburiyetinde kahrsa bu
durum $irket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

5. I HRAccI HAKKINDA BILGiLER

5.1. ihracci hakkinda genel bilgi:

5.1.1. Ihraccinin ticaret unvani:

$eker Faktoring Anonim Sirketi

5.1.2. ihraccinin kayith oldugu ticaret sicili ye sicil numarasi:

thraceinin;

Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi : Bilyukdere Cad. No: 171 Metrocity
Kat:7 Esentepe/Sislitistanbul

Bagh Bulundugu Ticaret Sicil Miidiirliigii : Istanbul

Ticaret Sicil Numarasi : 434431

5.1.3. ihraccinin kurulus tarihi Ye siiresiz degilse, siiresi:

Siireli Olarak Kuruldu ise Siiresi

Ticaret Siciline Tescil Tarihi

5.1.4. ihraccimn hukuki statiisii,
kayith merkezinin ye flili yiinetim
n uma ra la

ihraccinin hukuki statiisii
Tabi Oldugu Yasal Meyzuat
Ihraccinin Kuruldugu Ulke
Merkez Adresi

Telefon ye Faks Numaralari
(Tel)
(Faks)
Internet Adresi

: SUresiz

: 08.03.2000

: Anonim Sirket
: T.C. Kanunlan
: Turkiye
: BUyilkdere Cad. No: 171 Metrocity
Kat:7 Esentepe/$41i/istanbu1

: 0212 292 74 10
: 0212 292 74 11-12
: www.sekerfactoring.com
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5.1.5. İ hraçç ı n ı n ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraçç ıya iliş kin son
zamanlarda meydana gelmi ş olaylar hakkı nda bilgi:

21.07.2016 günü yap ı lan Olağanüstü Genel Kurul toplant ı s ında al ınan karar ile Ş irket' in
ödenmi ş sermayesi 20.000.000 TL'den, 5.000.000 TL'si "olağanüstü yedekler" hesab ı ndaki
bakiyenin mevzuatça dağı t ı lmas ına izin verilen k ı sm ı ndan, 25.000.000 TL'si ise nakit olarak
art ınlarak, 50.000.000 TL'ye ç ı karı lmış , sermaye art ı rı m ı önceki sermayedeki hisse oranlar ı
korunacak şekilde yap ı lmışt ı r. Sermaye art ı rı m ı 1 Ağustos 2016 tarihinde tescil, 5 A ğustos
2016 tarih ve 9131 say ı l ı Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan edilmi ştir.

Ş irket 30.10.2016 tarihinde 28,4 mio TL tutar ı ndaki takipteki alacaklar ı n ı bir varl ı k yönetim
ş irketine devir etmi ştir.

5.2. Yat ı r ı mlar:

5.2.1. İ hraçç ı bilgi doküman ı nda yer almas ı gereken son finansal tablo tarihinden
itibaren yap ı lmış olan ba ş l ıca yat ı rımlara iliş kin aç ıklama:

01.01.2017 —01.06.2017 Dönemine Ait Yat ı r ı mlar Tutar (Bin TL)

IT Yaz ı l ı m ve Lisans Yat ı r ı mlar ı 137

IT Donan ı m Büro Makinaları ve Di,er Demirba ş Yat ı r ı mlar ı

IT Donan ı m Servis ve Parça Ücretleri, Yaz ı l ı m Servis Ücretleri 41

Haberleş me Ürünleri Ücretleri 55

TOPLAM 233

IT Yaz ı l ı m ve Lisans Yat ı rımları içeriği; Bisod yeni yaz ı l ı m al ı m ı n ı n yarı s ı , Web Alan Ad ı
(Mcafee Virüs Yaz ı l ı m Lisanslama (1 y ı ll ık), Guardium (Veri Taban ı Takip Log) Lisanslama
(1 Y ı ll ık) IT Donan ı m Büro Makinalan ve Di ğer Demirba ş Yat ı r ı mlar ı içeriği; Netsmart
Sistem Donan ı m Ödemesi, Kabinet al ı m ı, Bilgisayar ve Monitör al ı m ı, İpad al ı m ı ,
Ricoh(Yaz ı c ı ) Kullan ı m ı
IT Donan ım Servis ve Parça Ücretleri, Yaz ı l ı m Servis Ücretleri; Netsmart Bak ım, Bisod
Bak ı m, İsnet Servis, Probil Servis, Klima Servis, UPS Servis, Cep Tel Servis, Di ğer Donan ı m
Servis, Elektrik Servisi, Yaz ı c ı Kartu ş-Toner, Diğer Harcamalar
Haberleşme Ürünleri Ücretleri; Türk Telekom Grubu, Vodafone ve Turkeell hat
harcamalar ı n ı ve cihaz al ı mları

5.2.2. İ hraççm ın yönetim organ ı tarafı ndan geleceğe yönelik önemli yat ı r ı mlar hakk ı nda
ihraçç ıy ı bağlay ıcı olarak al ı nan kararlar, yap ı lan sözle ş meler ve diğer giriş imler
hakk ı nda bilgi:

Yoktur.

5.2.3. Madde 5.2.2'de belirtilen bağlay ı c ı taahl ı iitleri yerine getirmek için gereken
finansman ın planlanan kaynaklar ı na ili şkin bilgi:

Yoktur.

5.2.4. İ hraçç ı n ın borçlanma arac ı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine
getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yiikiimliiliik alt ı na sokan
veya ona haklar tan ıyan, ola ğan ticari faaliyetler d ışı nda imzalanm ış olan tüm önemli
sözleş melerin kısa özeti:

Yoktur. <- KER YATIRIM MENKUL D GERIER A. Ş .
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6. FAALIYETLER HAKKINDA GENEL BILGILER

6.1. Ana faaliyet alanlart:
6.1.1. Ihraect bilgi dokiimaninda yer almast gereken finansal tablo donemleri itibariyle
ana iiriinthizmet kategorilerini de icerecek sekilde ihraeet faaliyetleri hakkinda bilgi:

03 Mart 2000 tarihinde kurulan ye Hazine Mustesarligi'ndan 20 Temmuz 2000 tarihinde
faaliyet izni alan $eker Faktoring A.$., Buyiikdere Caddesi No:171 Metrocity 4 Merkezi A
Blok Kat:7 Esentepe / $isli / iSTANBUL adresinde faaliyetine devam etmektedir.

Kuruldugu tarihte Hazine Miistesarligi'mn sorumlulugunda faaliyetlerini surairen $irket,
faktoring sirketlerin sermayelerinin ye kurumsal yonetiminin guclendirilmesine yonelik
olarak, 10 Ekim 2006 tarihli ye 26315 sayilt Resmi Gazete'de yayimlanarak yOrtirltige giren
"Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketlerinin Kumlus ye Faaliyet Esaslan
Hakkinda Yonetmelik" cercevesinde intibak sOrecini tamamlayarak BDDK'nm 20 Eylul 2007
tarihli ve 2322 sayili karan ile Faaliyet Lin Belgesi'ni

Sirket, faaliyetlerini 10 Ekim 2006 tarihli ye 26315 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
"Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerinin Kurulu§ ve Faaliyet Esaslan
Hakkinda Yonetmelik" ve "90 Sayilt Odunc Para Verrne Isleri Hakkinda Kanun HtikmOnde
Kararname" cercevesinde 13 AraIlk 2012 tarihine kadar yOrtitmOstiir. Sirket, 13 Arabic 2012
tarihinden itibaren, 13 Aralik 2012 tarihli ve 28496 sayili Resmi Gazete'de yaytmlanarak
yOrtirlOge giren 6361 sayill "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri
Kanunu"na (Kanun) tabidir ye faaliyetlerini bu Kanun ve 24 Nisan 2013 tarihli ve 28627
sayilt Resmi Gazete'de yayirnlanarak yOriirltige giren "Finansal Kiralama, Faktorin2„ ye
Finansman $irketlerinin Kurulus ye Faaliyet Esaslan Hakkinda Yonetmelik" (Yonetmelik)
htikumleri cercevesinde sOrdOrmektedir.

6361 sayili Kanun, faktoring sirketlerinin ana sozlesme degisiklikleri, hisse devirleri,
yoneticileri, kurulus ye faaliyet esaslarim, duzenleyebilecekleri sozlesmeleri, islem strurlarint,
faaliyet izinlerini, birlesme, devir ye tasfiyelerini, muhasebe, raporlama ve denetimine iliskin
esas ye usullerini duzenlemektedir. Sirket faaliyetleri, BDDK denetimine tabidir.

31 Arabic 2016 tarihi itibariyle Sirkeein Genel Merkez haricinde, Ankara, Bursa, Izmir,
Denizli, Kayseri, Gaziantep, Antalya, ikitelli, Dudullu Ve Samsun olmak Ozere 10 adet subesi
bulunmaktadtr. $irket, yurtici ve uluslararast ticari muameleye yonelik faktoring hizmetleri
vermektedir. 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle Sirket'in toplam calisan saps' 67 kisidir.

Sirketin faaliyet konusu olan faktoring islemlerinden dogan alacaklannin Ortin gruplanna gore
kinlimi ise asagidaki gibidir.

Mal Gruplarina gore Faktoring
Alaeaklari
(Bin TL) 31.12.2016 % 31.12.2015 (1/0

Criinler
Iskonto 253.438 91 280.140 95
Diger Faktoring Alacaklari (13CH) 25.641 9 14.891 5

Toplarn 279.079 100 295.031 100
Kaynak: .irket 'in BDDK'ya hazirlayarak sundugu raporlurindan alInnnvir.

$irket'in www.sekerfactoring.com adresli resmi interne sitesi bulunmaktadir. $irkeein
Internet sitesi BDDK ye SPK tarafmdan yaytmlanan yonetmelik ve tebliglere ye Gtimrilk ye
Ticaret Bakanligenin "Sermaye Sirketlerinin Acacaklan Internet Sitesine Dair Yonetmelik"
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htikiimlerine uygun olarak hazirlanmi§ ve yatinmcilar, ortaklar, gozetim ye denetim otoriteleri
ve turn karnuoyunun kullammina guncel olarak acik durumdadir.

Finansal hizmetler sektortinde faaliyet gosteren Seker Faktoring'in ana gelir kalemierini
faktoring faiz gelirleri ve faktoring Ucret ye komisyon gelirleri olu§turmaktachr.

ESAS FAALiYET
GELiRLER1
(Bin TL) 31.12.2016 % 31.12.2015 %

Faktoring Faiz Gelirleri 39.307 86 49.541 85
Faktoring Ocret ye

Komisyonlar 6.423 14 9.006 15

Toplam 45.730 100 58.547 100

$irket, 28.12.2016 tarihi itibari ile halihazirda Gene! MildtirlUk Hizmet Binasi olarak
kullandigi Metrocity I§ Merkezinin 7. Kati ye yine Genel Müdürlük Merkezi olarak
kullanmak iizere Metrocity I§ Merkezinin 9. Katinda yer alan 175 nolu parseli sat, geri
kiralama finansal kiralama yontemi ile kiralami§tir. Soz konusu finansal kiralama
sozle§melerinden 7. Kata ait olani I§ Finansal Kiralama A.S. ile 20 Milyon TL kar§iliginda 3
ayda bir anapara ve faiz odemeli, EUR para biriminde ve 4 yil vadeli olarak yapilirken, 9.
Kata ait olani Seker Finansal Kiralama A.S. ile 12 Milyon TL bedel kar§iliginda ayda bir e§it
taksitli, TL para biriminde ye 5 yil vadeli olarak yapilmi§tir. Her iki sozle§menin bitiminde
soz konusu gayrimenkuller Sirkete devir olacaktir.

Sirket, faktoring alacaklanndan bir kismini, mu§terilerinin veya ke§idecilerinin iflas erteleme
almasi veya nakit siki§ikligi ya§amasi ve Odemelerini guntinde yapamamasi nedeni ile bu
inU§terilerinden olan alacaklannin tahsili icin, rnuterileri ve/veya ke§idecileri ile anla§ma
yoluna gitmi§ ye alacaklanni Yonetim Kurulu veya Gene! MUdUrliik yetkisinde yeniden
yapilandinni§tir. Sirketin 31.12.2016 itibari ile 80.027 Bin IL tutanndaki riski Yonetim
Kurulu yetkisinde yaptlandirilmi§ iken, Genel Mudurluk yetkisinde yapilandinlan risklerin
16.593 Bin TL'si seyyal hesaplarda ye 1.637 Bin TL'si takip hesaplannda izlenmektedir.
Takip hesaplannda izlenen riskier icin 297 Bin TL kar§ilik Sirket, protokoller
kapsaminda ilave teminat olarak ekspertiz degerleri toplami 20.000 Bin TL olan
gayrimenkullerin devrini alnu§br.

6.1.2. Arasttrma ye gelistirme sfireci deyam eden onemli nitelikte firiin ve hizmetler ile
soz konusu iirfin ye hizmetlere iiikin arastirma ye gelistirme sfireeinde gelinen asama
hakkmda ticari strrt acfga cikarmayacak nitelikte kamuya duyurulmus bilgi:

Yoktur.

6.2. Bashca sektorler/pazarlar:

6.2.1. Faaliyet gosterilen sekttirler/pazarlar ve ihraccnun bu sektorlerdeki/pazarlardaki
yeni ile avantaj ye dezavantajlari haklunda bilgi:

elkemizde ozellikle 1980li yillann sonlanna dogru geligne gosteren ye bugun finansal
piyasalann onemli bir aktorti konumuna gelen faktoring §irketleri, KOBI'lerin finansmaninda
onemli rol oynami§tir. Daha onceleri Hazine MOste§arligi'mn gozetim ve denetimi altmda
faaliyetlerini surdtiren Faktoring §irketleri, 2006 yilinda Bankacilik Duzenleme ye Denetleme
Kurumu (BDDK) gozetim ye denetimi altina alinmi§tir. 13.12.2012 tarihine kadar "90 Sayi 11

OdUng Para Verme I§leri Hakkinda Kanun HamLinde Kararname" ye BDDK tarafmdan
yururluge konulan yonetmeliklere tabi olan sektor, bu tarihten itibaren 28496 sayili Resmi
Gazete'de yayinlanarak yartiritige giren 6361 sayili "Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Sirketleri Kanunu" kapsamin
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31 Aral ık 2016 itibanyla BDDK'dan izin alan 61 adet faktoring şirketi faaliyetine devam
etmektedir. BDDK'n ın Banka D ışı Mali Kuruluşlar Bülteni (BDMK Bülteni) verilerinden
al ı nan baz ı seçilmi ş toplulaşt ırı lm ış sektör verilen Milyon TL olarak aşağı daki gibidir:

Faktoring Sektörü Temel Bilanço Bü üklüklerinin Görünümü

Seçilmi ş Bilanço
Kalemleri (Milyon TL)

31.12.2016 31.12.2015 Büyüme
2016
Pay ı

2015
Pay ı

Faktoring Alacaklar ı 31.036 24.995 24,2% 93,8% 93,6%

Takipteki Alacaklar (net) 227 285 -22,1% 03% 1,1 %

Diğer Aktif Hesaplar 1.822 1.437 26,8% 5.5% 5,4%

Aktif Toplam ı 33.080 26.717 23,8°/0 100,0% 100,0"/0

Al ı nan Krediler 23.502 18.004 30,5% 71,0% 67,4%

ihraç Edilen Menkul
K ıymetler

3.398 3.274 3,8% 10,3% 12,3%

Öz kaynaklar 5.082 4.626 9,9% 15,4% 17,3%

Diğer Pasif Hesaplar 1.098 813 35,1% 3,3% 3,0%

Pasif Toplam ı 33.080 26.717 23,8% 100,0°/0 100,0"/o

Kaynak: BDDK - BDMK Bültcni-http://ebulten.bddk.org.tr/AbBdmk (26.05.2017)

Sektörün aktif büyüklüğü 31 Aral ı k 2016 itibari ile geçen y ı l ı n ayn ı dönemine göre % 23,8
büyümüştür. Sektörün en önemli aktif kalemi niteli ğinde olan faktoring alacakları ise ayn ı
dönemde % 24,2 oran ı nda büyümü ş , aktifler içerisindeki payı % 93,8 olmu ştur (31 Aral ı k
2015: % 93,6).

Faktoring sektöründeki kaynak yap ı s ında al ınan kredilerin ağı rl ığı % 71,0 seviyesindedir
(2015: % 67,4). Sektörün son y ı llarda kaynak yap ı s ı n ı çeş itlendirmek ve alternatif borçlanma
kaynaklarına ulaşabilmek için menkul kıymet ihraç ettiği görülmektedir. ihraç edilen menkul
k ı ymetler tutarı , 31 Aral ı k 2016'da bir önceki döneme göre yakla şı k % 3,8 artarak toplam
kaynak içindeki pay ı °A 10,3 seviyesine inmi ştir (31 Aral ık 2015: % 12,3). Sektörün
özkaynaklan bir önceki döneme göre % 9,9 büyümü ş , toplam kaynak içindeki pay ı % 15,4
seviyesinde olmu ştur (31 Aral ı k 2015: % 17,3).

Faktoring Sektörü Seçilmi ş Kar/Zarar Kalemleri (Milyon TL olarak)

Faktoring Sektörü Seçilmi ş
Kar/Zarar Kalemleri 31.12.2016 31.12.2015 Art ış

Faktoring Gelirleri 4.316 3.669 17,6%

- Faiz Gelirleri 3.993 3.365 18,7%

- Komisyon Gelirleri 323 304 6,3%

Personel Giderleri 524 490 6,9%

Genel İş letme Giderleri 303 275 10,2%

Finansman Giderleri 2.416 2.061 17,2%

Özel Karşı l ı k Giderleri 413 521 -20,7%

Diğer Gelirler (Giderler) 263 228 15,4%

Net Dönem Karı 670 395 69,6%

Kaynak: BDDK - BDMK Bülteni -http://ebulten.bddk.org.tr/AbBdmk  (26.05.2017)
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Sektörde 31 Aral ık itibari ile geçen y ı l ı n ayn ı dönemine göre, faktoring gelirleri (Yo 17,6
oran ı nda artmış, bu artışta faiz gelirlerindeki % 18,7'lik art ış etkili olmu ştur. Toplam giderler
içindeki personel ve genel i şletme giderleri bir önceki y ı l ı n ayn ı dönemine göre s ıras ıyla %
6,9 ve % 10,2 oranlannda artarken, finansman giderlerinde bu art ış % 17,2 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Özel kar şı l ık giderlerinde ise % 20,7 oran ı nda bir azalma görülmektedir.
TBB Risk Merkezi tarafı ndan tutulan kar şı l ı ks ı z çek bilgisi istatistiklerine göre 2016 y ı l ı nda
karşı l ı ks ı z ç ı kan çeklerin bir önceki y ı l ı n ayn ı dönemine göre % 0,5 oran ı nda artarak 27.284
Milyon TL'den 27.429 Milyon TL'ye yükseldi ğ i, karşı l ı ks ız ç ı kt ı ktan sonra ödenen çeklerin
düşülmesinden sonra ise bu rasyonun % 0,02 oran ı na düşerek 21.226 Milyon TL'den 21.230
Milyon TL'ye hafifçe yükseldi ği görülmektedir. Sektörün en önemli teminat ı konumunda
olan çeklerin karşı l ı ks ız ç ı kmas ı sektörün karl ı l ığı üzerinde bask ı oluşturmakta, fakat
karl ı l ığın sektör genelinde devam ediyor olmas ı bu oranlar ı n tolere edilebilir seviyede
olduğunu göstermektedir.

TBB Risk Merkezi'nden al ı nan Karşı l ı ks ı z Çek Istatistikleri aşağıdaki gibidir:
13an1calara ibraz Edilen ve Karşılıklı:1 41en1 Yw ılan Çek Adedi ve Tutar ı

ICata ılıksa iş lemi N'enlan'
Il

[-Bankalara Karaınksu i ş lemi Karnhkın i ş lemi Çeklerin Bankalara 1brar lbrar Edılen Yap ılan Çek Yapddık ıan Sonra Edilen Toplam Çek lere ! eıdenmerun Çok ler telenme ıniş Çek
Toplam Çek Oranları(%)Ödenen Çek Oranı • Adet ye TutarYıllar Barında (%)

Adet
Tutar

(ınOyon 'IL)
Adet

Tınar Tutar
Adet Adet Tutar Adet

(ndlyon TL) (milyon IL)
Tutar

(milyon 'R.)
Adet Tutar

2009 26222355 2/31.174 1. 756.858 23.012 1.040.913 12378 6,7 1,0 715.175 10.634 23 3,7
'

2010 21.139113 267302 860257 13.298 501.403 11.720 4,1 5,0 351.264 4371 1,7 1,7

2011 20.417349 346.469 581227 11.514 300398 5959 21 3,3 230.429 6155 1,4 1,1

2012 21.055333 403.401 943.271 20912 406.935 0.772 4,5 5,2 536.336 12.135 2,5 3,9

2013 21344.243 413221 747392 113274 291.732 6.212 3.5 3,7 449.260 11263 21 23

2014 23.242124 601053 673347 19.922 235316 5.923 2,9 33 437331 13.999 1,9 2.3

2015 22302146 672.737 775.762 27214 222.216 6251 3,4 4.1 553346 21.226 2.4 3,2

2916
,

21176310 796.259 773.233 27.429 205366 6200 3,7 3.9 572367
-

21.230_ 2,7 3,0

Kaynak: http://www.riskmerkezi.org./tr-TR/istatistikiBilgiler.aspx

Faktoring Sektörü Ciro Bilgisi ve Seçilmi ş Rasyolar

Ciro Bilgisi ve Seçilmi ş Rasyolar 31.12.2016 31.12.2015 Art ış
Sektör Ciro Bilgileri (milyon TL) 122.761 119.653 2,6%

Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar 4,8 5,7 -16,2%

YP Nakdi Alacaklar / Toplam Nakdi Alacaklar 13,9 1 1.8 17,8%

Dönem Net Kar ı (Zarar ı ) / Toplam Öz kaynaklar
Ortalamas ı 13,7 8,6 59,6%

Net Faaliyet Geliri (Gideri)/ Gelirler 32,7 30,1 8,7`)/0

Faaliyet D ışı Giderler / Gelirler 78,3 80,3 -2,5%

Takipteki Alacaklar (Net) / Toplam Öz kaynaklar 4,4 5,9 -26,1cYo

Kaynak: BDDK - BDMK Bülteni-lı ttp://ebt ı lten.bddk.org.tr/Abl3dmk  (26.05.2017)

Sektör cirosu 31 Aral ık 2016 sonu itibari ile bir önceki y ı l ı n ayn ı dönemine göre % 2,6
oran ı nda artm ışt ı r.
Seçilmi ş rasyolar incelendiğinde takipteki alacaklar (brüt) tutarı n ı n toplam alacaklar
içerisindeki pay ı n ı n (% 4,8) özel karşı l ık giderlerindeki azalman ın etkisi ile bir önceki
döneme göre azald ığı (% 5,7), yabanc ı para alacaklann artt ığı (% 11,8'den % 13,9'a),
özkaynak ortalama karl ı l ı klanmn ise bir önceki döneme göre artt ığı görülmektedir (%8,6'dan
% 13,7'ye). Faaliyet d ışı giderlerin gelirlere oran ı Vo 2,5 oran ı nda azalarak % 78,3 seviyesinde
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yukiere I No . 171 Metrucity A
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geryekle§mi§tir. Takipteki alacaklann %26,1 oraninda azalarak %4,4'e di4mesi sektor
acisindan pozitif bir gonintu arz etmektedir.

Faktoring Sektorii Secilm4 Bilgiler

Faktoring Sektorii Secilmi Finansal Veriler : 31/12/2016

Faktoring Sirket Sayist 61

Dernege eye $irket Sayist 61

Faktoring ilem Hacmi 122 Milyar TL

* Yurtici 1$1em Hacmi 101 Milyar TL

* Yurtcli t 41em Hacmi 21 Milyar TL

Sube Say/1st 360

caltsan Say's' 4.716

Milsteri Sayist 98.908

Toplam Aktif Bilyuklijoii 33 Milvar TL

Kaynak;
-Finansal Kurumlar Birligi (Oye Verileri)
-BDDK — BDMK BUlten Verileri-
http://ebulten.bddk.org.tr/AbBdmk  (26.05.2017)

Sektorel Beklentiler
2008 yihndan b4ayan ye kismi etkileri hala devam eden ktiresel mall Icrize ragmen faktoring
sektoni, bilytimesini 2016 yilinda da istikrarli bir

Bata kayak ye orta buyüklukteki iOetmeler olmak iizere ticari iOetmelere finansal destek
sunan faktoring irketleri, 13.12.2012 tarihinde yayimlanarak ytirarliige giren 6361 sayili
"Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Kanunu" ile Kanun kapsamina
alinmor.

Kanun, getirdigi yapisal degiiklik1er ile i1eyi ye uygulama anlaminda sektonin kurallanni
belirlemi ye faktoring irket1erini BDDK gozetim ye denetimine tabi finansal kuruluOar
olarak tanimlamitir. Bu kapsamda Kanun ile belirlenen denetleyici ye dilzenleyici kurallar,
sektortin kurumsal ye *effaf bir yapiya kavtwnasini saglayacak, sektora yatinmcilar iyin cazip
hale getirecektir.

6361 sayili Kanunun Geyici 3.maddesi geregince Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman
Sirketleri Birligi kurulaaWur. Kurulan Birlik sayesinde Bankacilik NI Mali Sektor (BDMK)
tek bir cat! alunda birletirmi, boylelikle BDMK sektond birlikte hareket etme imkanina
kavu§mu§tur.

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Birligmnin kurulmasi ile Merkezi
Fatura Kaydi Sistemi 2015 yili iyerisinde hizmete alinmi, aynca sektortin Eximbank,
Takasbank gibi yerlerden finansman saglamasi, yine TBB Risk Merkezi nezdinde tutulan
memzuc bilgileri ile yek istihbarati ye performans verilerine anlik ye on-line ulailma
imkanlanna kavusulmutur.

Dunvada ye Tiirkive'de Faktorin i lem Hacmi Geli imi
(Milyon Dolar)

)(filar
Minya

Yurt Ici
Minya

Uluslararast
Tfirkiye
Yurt lei

Tiirkiye
Uluslararasi

2000 554.958 43.564 5.022 921

2001 604.715 43.460 2.700 990

2002 733.547 53.7n.„„,,,,,„„.,,,,,)/41. ,,,,. A , 1.260

http://ebulten.bddk.org.tr/AbBdmk
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2003 890.822 59.668 5.250 1.413

2004 1.069.132 92.208 8.640 2.093

2005 1.097.472 102.054 11.607 2.352

2006 1.360.390 136.870 16.216 3.485

2007 1.683.570 213.154 22.470 3.935

2008 1.621.350 248.327 24.447 4.230

2009 1.598.882 236.606 27.110 3.260

2010 1.860.385 326.023 46.919 4.675

2011 2.268.640 342.204 36.350 7.349

2012 2.346.646 464.700 36.330 7.957

2013 2.522.564 555.941 40.839 8.461

2014 2.257.817 590.020 40.912 9.240

2015 2.015.177 579.552 34.339 8.631

2016 2.131.289 607.992 28.685 6.103

2016/2015 106% 105% 84% 71%
Kaynak: hnp://www.fkb.org.tr/raporlar-ve-N,  a. in lar/raporlar/faktoring-sektor-raporlari/ (29.05.2017)

$eker Faktoring'in Sektordeki Yeni

$irket faktoring alacaklan stralamasinda sektortinde 0,9 % pazar payi ile 28'inci sirada yer
almaktadir. Aynca sube sayist actsindan sektorde masteri sayist actsmdan ise
18'inci strada bulunmaktadm $irketin tiyesi oldugu Finansal Kiralama, Faktoring ye
Finansman Sirketleri Birligi tarafmdan yayimlanan sektor verilerinden ozellikle firma bazli
raporlan, soz konusu Birligin izni olmadan kamuya aciklanamamast ilkesi geregi firma bazh
veriler ve tablolar tarafimizca actklanamamaktadir.

Sirket, sektortinde, yurtici faktoring pazarmda, iskontolu ye dogmus ya da dogacak alacak
temligi seklinde yapilabilen geri dönülebilir faktoring islemlen tirunlerinin sattstru
gerceklestirmektedir. ithalat ve ihracat faktoringi tirtinlerini de yapabilir durumda olan sirket,
soz konusu UrUnlerin satisint, karhligint gozeterek askiya

Sirketin kurulustan itibaren yillar itibariyle gerceklestirdigi islem hacmi ye aktif
asagtda sunulmustur:

Yillar Aktif Buyiikliikii (Bin TL) 41em Hacmi (Bin TLL

2000 2.377 4.338

2001 5.245 25.137

2002 6.867 31.626

2003 14.204 59.613

2004 24.332 119.500

2005 44.493 179.166

2006 67.395 246.746

2007 106.594 340.345

2008 113.905 434.350

2009 115.936 374.112

2010 167.059 492.137

2011 185.657 650.726

2012 188.665 590.261

2013 220.144 643.317
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Yillar Aktif BliN iikliigii (Bin TL) 61em Hacmi (Bin TL)

2014 272.831 743.963

2015 337.485 733.858

2016 370.383 501.254
Kaynak: ,5irket 'in BDDK'ya hazirlayarak sunduku raporlarindan ahnmiotr.

Sirketin Temel Mango Buyuklüklerinin Goriiniimii

Secilmi Bilanco Kalemleri
(Bin TL)

31.12.2016 31.12.2015 13iiyiime 2016 Payi
2015
Pay'

Faktoring Alacaklan 279.079 295.031 -5,4% 75,3% 87,4%

Takipteki Alacaklar (net) 35.887 14.616 145,5% 9,7% 4,3%

Diger Aktif Hesaplar 55.417 27.838 99,1% 15,0% 8,2%

Aktif Toplanu 370.383 337.485 9,7% 100,0°/0 100,0%

Alman Krediler 225.864 288.470 -21,7% 61,0% 85,5%

Ihrac Edilen Menkul Kiymetler 62.849 100,0% 17,0% 0,0%

Oz kaynaklar 51.851 38.905 33,3% 14,0% 11,5%

Diger Pasif Hesaplar 29.819 10.110 194,9% 8,1% 3,0%

Pasif Toplatm 370.383 337.485 9,7% 100,0°A 100,0%
Kay nak: Sirket 31 Aralik 2016 Bagimsiz Denetim Raporu

Sirketin aktif buyiiklligii 31 Aralik 2016 itibari ile gecen pint ayrn donemine gore %9,7
oramnda artmistir. $irketin en onemh aktif kalemi niteliginde olan faktoring alacaklan ise
ayni donemde % 5,4 oramnda azalrms, aktifler icerisindeki pap % 75,3 olmustur. (31 Aralik
2015 : % 90,5).

$irketin kaynak yapisinda alman kredilerin agirligi % 61,0 seviyesindedir (2015: % 85,5).
*irketin ozkaynaklan bir onceki doneme gore % 33,3 oraninda buytimns, toplam kaynak
icindeki pap % 14,0 seviyesinde olmustur (31 Aralik 2015 : % 11,5).

Sirketin Seçi1mi Kar/Zarar Kalemleri (Bin TL olarak)

$irket'in Secilmi
Kar/Zarar Kalemleri 31.12.2016 31.12.2015

Artl
(0/0)

Faktoring Gehrleri 45.730 58.547 -21,9

- Faiz Gelirleri 39.307 49.541 -20,7

- Komisyon Gelirleri 6.423 9.006 -28,7

Personel Giderleri (8.367) (7.901) 5,9

Gene! 41etme Giderleri (3.997) (3.075) 30,0

Finansman Giderleri (42.954) (38.893) 10,4

Ozel Kartlik Giderleri (14.313) (5.225) 173,9

Diger Gelirler (Giderler) 14.640 560 2.514,3

Net Diinem Kari (4.929) 3.597 -237,0
Kaynak: Sirket 31 Arahk 2016 Bagimsiz Denetim Raporu

Sirketin 31 Arahk 2016 itibari ile f. :,,recen yihn aym donemine gore, faktoring gelirleri % 21,9
oraninda azalmis, bu azahsta komisyon gelirlerindeki % 28,7'lik azalts ye faiz gelirlerindeki
%20,7'lik azah§ etkili olmustur. Toplam giderler icindeki personel giderleri bir onceki
aynt donemine gore %5,9 oraninda artarken genel i§letme giderleri % 30,0 oramnda artmis,
finansman giderlerinde ise bu arts % 10,4 seviyesinde gerceklesmi§tir. Ozel karsihk
giderlerinde ise % 173,9 oramnda ants gortilmekteqrv<ji,r4A :4,3AL43,4tW Etorilainfzie 28,4
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milyon TL tutarmdaki takipteki alacaklar ı n ı bir varl ık yönetim ş irketine devir etmi ştir. Diğer
gelirlerin ise büyük ço ğunluğu olan 12,901 TL' si Ş irketin aktifı ne kay ıtl ı gayrimenkullerin sat
ve geri kiralama yöntemi ile yeniden edinilmesinden kaynaklanan, sat ış kazanc ı ndan
oluşmaktad ı r (detayl ı bilgi için önceki sayfalarda verilen detayl ı bilgilere bak ı n ı z).

Ş irketin Seçilmi ş Rasyolar ı

Ciro Bilgisi ve Seçilmi ş Rasyolar 31.12.2016 31.12.2015 Art ış
Sirket Ciro Bilgileri (bin TL) 501.254 733.859 -31,7%

Takipteki Alacaklar (Brüt)! Toplam Alacaklar 18,0% 15,7% 14,6%

YP Nakdi Alacaklar / Toplam Nakdi Alacaklar - - -
Dönem Net Kar ı (Zarar ı) / Ortalama Öz kaynaklar
Ortalamas ı -11,2% 10,1% -211,2%

Net Faaliyet Geliri (Gideri)! Gelirler 38,1% 34,5% 10,3%

Faaliyet D ışı Giderler / Gelirler 130,4% 84,5°/0 54,4%

Takipteki Alacaklar (Net)/ Toplam Öz kaynaklar 69,2`)/0 37,6°/0 84,2%

Kaynak: Ş irket 31 Aral ı k 2016 Bağı ms ı z Denetim Raporu ve BDDK raporlar ı

Ş irketin seçilmiş rasyolar ı incelendi ğinde Ş irket ciro gerçekle şmesinin geçen y ı l ın ayn ı
dönemine göre % 31,7 dü şüş gösterdi ği, takipteki alacaklar (brüt) tutar ı n ı n toplam alacaklar
içerisindeki pay ı n ın (% 18,0) bir önceki dönemine göre önemli bir yükseli ş gösterdiği (%
15,7), yabanc ı para alacaklar ı n olmad ığı , özkaynak ortalama karl ı l ı klar ı n ın ise bir önceki
döneme göre azald ığı görülmektedir (% 10,1'den % - I 1,2'ye).Bu azal ışta dönem zarar ı n ın
etkisi önemli olmu şturTaaliyet d ışı giderlerin gelirlere oran ı % 54,4 oran ı nda artm ış ve %
130,4 seviyesinde olmu ştur. Takipteki alacaklar ı n %84,2 oran ı nda artarak özkaynaklara
oran ı n ı n % 69,2'ye yükselmesi negatif bir görüntü arz etmektedir. Burada en önemli iki husus
etkendir. Bunlardan birincisi özkaynaklar ı n nominal tutar ı n ı n nispeten dü şük oluşu ve ikincisi
teminatl ı faktoring alacaklar ı n ı n teminatlar ı n ı n dikkate al ı nd ı ktan sonra kalan k ı sm ı na özel
karşı l ı k ayrı lmas ı d ı r. Bunlardan ilki rasyoyu, ikincisi ise net takip rakam ı n ı yükseltmektedir.

Ş irketin Avantajl ı ve Dezavantajl ı Yanlar ı
Sektörde faaliyet gösteren faktoring şirketleri aras ı nda Şekerbank T.A. Ş . gibi geçmi şi uzun
y ı llara dayanan bir bankan ı n i ştiraki olmas ı Ş irket'in en önemli avantajlar ı ndan birisidir. Her
ne kadar Ş irket, banka şubelerini faktoring ürününün sat ışı anlam ında kullanamasa da
sektörde ad ı bilinen, reklam ihtiyac ı olmadan bilinilirliğ ini sağlayabilen bir kuruluş olmas ı
müşteri bulma ve ihtiyaçlar ı n ı karşı lamada Ş irkete önemli avantajlar getirmektedir. Bunun
yan ı s ı ra bilgi i şlem sistemleri, mevzuat de ğ i şiklikleri, grup bazl ı sat ın almalar, personel
bulma gibi konularda ortak hareket edilerek maliyetleri azaltma, teknik konularda know-how
sağ lanmas ı gibi hususlarda da avantajl ı olunmaktad ı r.
Yine 5411 say ı l ı Bankac ı l ı k Kanunu'nun ilgili maddelerinin solo ve konsolide bazda
uygulanmas ın ı gerektirmesi sebebi ile, Ş irket düzenli ve sürekli olarak denetim ve gözetim
alt ı ndad ı r. Bu denetimler kapsam ında finansal tablolar ı 3 ayda bir denetimden geçmekte,
y ı lda en az bir defa i ş süreçleri ve iç sistemleri süreç denetiminden geçmekte, ayr ı ca banka iç
denetim ekipleri tarafından da y ı lda en az bir defa denetlenmektedir. Tüm bu denetimler
yükünü art ı rmakla birlikte, kurumsalla şmay ı ve şeffaflaşmay ı gerekli k ı lmakta, denetimlere
hazır olunmas ı i ş sürekliliğinin kesintisiz sürdürülmesini, süreçlerin dokümante edilerek
standardize edilmesini sa ğ lamaktad ı r. Kurumsallaşma ve şeffaflaşma sonucunda müşterilere
sunulan hizmetler de standartla şmakta ve müşteri memnuniyeti artmaktad ı r.
Ş irket'in 10 adet şubesinden 8'i Anadolu'da farkl ı illerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu
durum Ş irket'in tek veya belirli bir co ğrafi bölgeye bağıml ı kalmas ı n ı engellemekte ve
bölgesel bazl ı risklere karşı Ş irket'e avantaj sağlamaktad ır.



Sirketin dezavantajli oldugu hususlar olarak, ozkaynaklannin emsallerine gore didstik
seviyede olmasi, cok buyUk oranda tek iiriine (iskontolu faktoring alacaklan) bagli calismasi
soylenebilir. Tek ürunün getirdigi uzmanlasma ye hizli hareket edebilme olanagi aym
zamanda bir avantaj saglarken, Ortiniin tek tip teminata dayali olmasi zayif yanim da
olusturmaktadir.

TBB Risk Merkezi Internet sitesinden (http://www.riskmerkezi.orgitr-
TR/istatistikiBilgiler.aspx) "Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar" mentistinde yer alan
"Faktoring Sirketlerince Kullandinlan Krediler/Aralik 2016" verileri incelendiginde, sektoriin
en fazla faktoring ilemini % 14,9 ile insaat sektOrtine, % 9,8 ile tekstil sektoriine, % 7,4 ile
toptan, perakende ticaret, komisyonculuk, motorlu arac servis hizmetleri sektortine
kullandirdigi, soz konusu sektorlerin ayni zamanda Tasfiye Olunacak Alacaklar icinde en
yiiksek paya sahip olduklan (sirasiyla % 21,0, % 11,0 ye % 16,7), net takip rasyolannin da
genel ortalama olan % 6,3'den yiiksek oldugu (strastyla %8,6, %7,0 ye % 13,2)
gortilmektedir. $irket'in sektorel dagilimi incelendiginde ise insaat sektortintin % 23,9 ile ilk
sirada oldugu, tekstil sektortintin % 6,2 ye toptan ye perakende ticaret sektoriinun % 14,1
oldugu goriilmektedir. Bu durum $irket'in faktoring alacaklannin nispeten bir miktar daha
fazla riskli sektorlerde yogunlastigini gostermektedir. Soyle ki, 31 Aralik 2016 tarihi itibanyla
Sirkeein takipteki alacaklannin $irket aktiflerine ye toplam faktoring alacaklanna orani
sirasiyla % 16,6 ile % 18,0; sektorde ise ayni donemde soz konusu oranlar % 4,6 ile % 4,7
olmaktadir. flgili rapor asagida sunulmaktadir:

8•ktOrl•r(ElinIL) 9frUt Kr adler

n

7,,rn
Sektorier
k;andekt
Pa, ( 1 kr

N8. 68 Kreciler
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Turn
Seldtr1 or

ioirdelo
Par ( 0 Y

Tay/lye
Olunacak,,,, _ _

oseler - ,

Ifirn
Sek Ferfer
lc,ndelo
pa, r

Takip
Rasyosu

1 Irgarat 3291.315,9 15,3 3 465 942,9 14,9 325 373,0 21,0 8,6
2 Tekstil Ye Tekstil Ortanirkri San. 2.02.174,7 9,9 2 281 682,6 9,8 170 492,1 11,0 7,0
3 Toptan, Perakende On , konarync.Motorlu Aray Serv1e44zon. 1.966.170,1 7,9 1 707 526,2 7,4 258 643,9 16,7 13,2
4 Smarts* Aracth k 1.839.190,0 7,4 1 809 304,1 7,8 29 885,9 19 1,6

04er Tcpurrisal Sosyal Ve Kreleal fez metier 1.751.580,2 7,1 1 673 894 7 2,2 77687,7 5,0 4,4
6 Tay mood, k, °cool a rna V. 4 1 t998 1 288.350,6 5,2 1.224 810 5 5,3 63.540,1 4,1 4,9
7 Dber Metal Dv Madaflitn San 1.117272,0 4,5 1 C65 325 0 4,6 57647.0 3,4 4,7
8 Met* Ana San V. I rsienmfg Mad Ort 1 062396,5 4,3 1 508042,3 4,3 57 324,2 3,7 5,4
9 Gida, Meirobat V. TO1Un San. 958066,6 3,9 837 318 5 3,6 117 748,1 7,6 12,3
10 8a7ka Yerlerde Dikeandirolmarnis Irnalat Sanaa n 918326,0 3,7 882 764,9 3,8 39961.5 2,3 3,9
11 Ulasi in Praci an San. 822 585,9 3,3 804 386,8 3,5 17599,0 1,1 2,1
12 Ki rnya V. 18 rnaa OrUnierl If • Sent Lif San. 798.295,1 3,2 754 833 3 3,3 43461,9 2,8 5,4
13 Makina V. Testorat San 790.736,9 3,2 751 330 4 3,2 39406,5 2,5 5,0
4 Kat.feuk Via Mast k Ct. San 7732595 3,1 752 962 8 3,2 20.796,7 1,3 2,7

15 (disk Korrisaan, Kiralarna V. isietrnecii] k Faahrtien 687.285,1 2,8 640 233,2 2,8 47.051,9 3,0 6,9
16 El•ktrik Gaz V. Su Kaa rtaidan 537.8864 2,2 531 818,5 2,3 6067,9 0,4
17 Enerji Oreten Maderierin c, kw,' masa 480.343,2 1,9 471 953,2 2,0 8389,9 0,5 1,7
18 Kaot Ham. Ve Kajpt boll B... fn San. 463.565,5 1,9 442 894,8 1,9 20971,1 1,4 4,8
19 Tan rn, Avolik, Orr/la/lc/11k 456.531,3 1,8 409 319 1 1,8 47212,1 3,0 10,3
20 Elektri kfi Ve Opt/ I/ Netter San 436 544,4 1,8 414 168,0 1,8 22376,3 1,4 5,1
21 OW V. Restoranlar (Turfrikf) 264.004,6 1,1 250 544 1 1,1 13450,5 0,9 5,1
22 Satflik V. Sosyal Harr/eller 232.414,0 0,9 226 517,S 1,0 5896,4 0,4 2,5
23 Aaa4 Ve fa?pac Onarderi San 209.707,0 0,8 196 916,7 0,8 12 790,3 0,8 61

4 N.:, Weer Yalot Rai. V. Petir 	it. 66116r Clr. 206.285,1 0,8 166 729,9 0,7 , 39550,2 2,6 19,2
25 Deri V* Dori Uritiori Sanaa 194225,3 0,8 188990,88 0,9 5344,5 0,3 2,8
26 Enerji Ciretrneyen Mader/1.6n p kanlmas 134211,7 0,5 130 224,2 0,6 4.687,5 0,3 3,5

7 88 iTi 87.941,3 0,4 96,797,99 0,4 1.143,4 0,1 1,3
28 BaitircIll k 34333,3 0,1 32217,6 0,1 2.115,7 0,1 6,2
29 Iscrt cahsaran 07.1 Nader 10806,2 0,0 8 694,9 0,0 1 811,3 0,1 17,2
30 Savunn-ta Ve Karr. Veneto rrk ‘ Z or uri u Sos yal Gwen] k 8,eur,4 ay 4 210 3 00 3 687 3 00 523 1 00 124

1054 24 768 684 6 1 900

Kaynak: TBB Risk Merkezi (http://www.riskmerkezi.org/tr-TR/istatistikiB'lailer.aspx)
(29.05.2017)

$irket yonetimi almis oldugu bir takim kararlar ile, miisterilere kullandinlabilecek kredilere
sinirlamalar getirmistir. Bu sinirlamalar, sektor, ilk 20 ye ilk 50 firma riskleri gibi olcOlebilen
sinirlamalardir ye duzenli olarak raporlanmaktadir. Yine mOsteri risklerine ilave olarak
kesideci olunan ceklerden kaynakli riskler de dikkate alinmakta ye sinirlandinlmaktadir. Bu
sinirlamalar sektorde pek fazla uygulanmayan hususlar olup, sirket finansal yapisini
korumaya yonelik, riski inumktin oldugunca cok musteriye yaymayi gerekli kilan sonuclar
dogurmaktadir.

6.3. ihraccmin rekabet konumuna ilikin olarak yaptigi aciklamalarm dayanagi:

Sektor bilgileri Bankacilik Duzenleme ye Denetleme Kurumunun (BDDK) Bankadisi
Finansal Kurumlar Aylik Biilteninin veri tabanindan 2015 Aralik, 2016 Aralik donemlerine
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ait veriler kullanilmistir. Soz konusu verilere http://ebulten.bddk.org.tr/AbBdmk internet
erisim adresinden ula§ilarak veriler kontrol edilebilir. Ilgili veri tabani tizerinde gUncelleme
yapma yetkisi BDDK'ya aittir.

Faktoring Sektoril Secilmi§ Bilgiler ile dunyada ye Tiirkiye tele faktoring islem hacmi
gelisimine ait veriler Finansal Kurumlar Birligi (http://www.fkb.org.tr/ ) nezdinde tutulan
bilgiler kullanilarak hazirlanmistir.

Faktoring SektorirMin sektorel bazli takip oranlanna ait veriler TBB Risk Merkezi
(http://www.riskmerkezi.org/tr-TR/anasayfa/Laspx) nezdinde tutulan bilgiler kullanilarak
hazirlanmistir.

Seker Faktoring A.$. hakkindaki verileri ise; Sirketin, 2015/12 finansal mali tablo ye
dipnotlan; (http://w-vvw.sekerfactoring,.com/DenetimRaporu 2015.pdf) 2016/12 finansal mali
tablo ve dipnotlan (http://www.sekerfactoring.com/2016Denetim%20Raporu.pdf)

7. GRUP HAKKINDA BILGiLER
7.1. ihraccunn dahil oldugu grup haklunda ozet bilgi, grup irketlerinin faaliyet
konulari, ihracciyla olan i1ikiIeri ve ihraccmm grup icindeki yen:

Seker Faktoring A.S., $ekerbank grubunun finansal i§tirakleri arasinda yer almaktadir.
Sirketin dahil oldugu $ekerbank grubunda yer alan sirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanan ye
$irket faaliyetlerini etkileyebilecek diizeyde olan bir risk unsuru bulunmamaktadir.

Ana Ortak Sekerbank T.A.S. Haklunda Bilgi
Sekerbank, 1953 yilinda seker pancan ureticisinin finansal ihtiyaclanni karsilamak amactyla
Pancar Kooperatifleri Bankasi Anonim $irketi adi altinda Eskisehiede kurulmustur. $eker
pancan Ureticilerinin, Pancar Kooperatifleri'ndeki birikimlerinden olusan sermaye ile
faaliyetlerine baslayan banka, 1956 yilinda Ankara'ya tasinarak $ekerbank Turk Anonim
Sirketi adini almistir. 1993 yilinda ozel banka statiisti kazanmis ye 1997 yilinda hisseleri
halka arz edilmistir. Sekerbank, 2004 yilinda merkezini Istanbul'a tasimistir.

Geni§ bir sermaye tabanina sahip olan Sekerbank'in sermaye yapisi asagidaki tabloda
gosterilmektedin

Sekerbank T.A.S.'nin Ortakhk Yams'

Ortagm Ticaret Unvam / Adi — Soyach
Sermayedeki Pay'

(TL) ( %)

$ekerbank T.A.S. Personeli Munzam Sosyal Citivenlik ve
Yardimlasma Sandigi Vakfi

410.388.833,70 35,44

Samruk-Kazyna Kazakistan Devlet Varlik Fonu 224.353.416,50 19,37

$ekerbank T.A.S. 109.211.666,24 9,43

Sekerbank T.A.S. Personeli Sosyal Sigorta Sandigi Vakfi 105.807.646,00 9,14

Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. 79.943.915,86 6,90

International Finance Corporation 70.287.124,88 6,07

Diger 158.007.396,82 13,65

TOPLAM 1.158.000.000,00 100,00
Kaynak:http://www.kap.gov.trisirketler/islem-goren-sirketlerhum-sirketler/detav.aspx?sld = 1 078

$ekerbank'in Tiirkiye capinda 273 subesi, 2'si Istanbul ye 7'si Anadolu'da olmak tizere 9
bolge mudurlugu bulunmaktadir. Subeleri 71 il ile 97 merkez disi ilceye yayi1mi bankanin
itirak kEWVAlki fiCi a.%
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Finansal Kiralama A. Ş ., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Finansman A. Ş .,
Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Şeker Proje Geli ştirme ve Gayrimenkul Yat ırım A.Ş . ve
Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A. Ş . (Şekerbank T.A. Ş . Ödeme Hizmetleri Ltd. Ş ti.)
yer almaktad ı r. Şekerbank T.A. Ş . nin grup ş irketlerine ait bilgiler aşağı daki gibidir.

Ticaret Unvan ı Faaliyet
Konusu

Ödenmiş/
Ç ı kar ı lm ış
Sermayesi

Ş irketin
Sermayedeki

Pay ı

Para
Birimi

Ş irketin
Sermayes

indeki
Payı (%)

Ş irket
İ le Olan
-
Ilişkinin
Niteliğ i

Şeker Yat ı r ı m
Menkul Değerler
A. Ş .

Sermaye
Piyasas ı
Arac ı l ı k

Hizmetleri

30.000.000 29.711.995,00 TL 99,04
Bağ l ı

Ortakl ı k

Şeker Finansal
Kiralama A. Ş .

Finansal
Kiralama

45.000.000 24.357.739,00 TL 54,13
Bağ l ı

Ortakl ı k

Şeker Faktoring
A.Ş .

Faktoring 50.000.000 49.999.966,65 TL 99,99
Bağ l ı

Ortakl ı k
Şekerbank K ı brı s
Ltd.

Bankac ı l ı k 21.550.000 20.712.402,90 TL 96,11
Bağ l ı

Ortakl ı k
Şekerbank
International
Banking Unit Ltd.

Off Sl ı ore
Bankac ı l ı k 5.000.000 4.789.700,00 USD 95,79

Bağ l ı
Ortakl ı k

Şeker Mortgage
Finansman A. Ş .

Mortgage 26.000.000 16.199.996,10 TL 62,31
Bağ l ı

Ortakl ı k
Zahlungsdienste
GmbH Der

T.A. Ş ._Şekerbank

Finansal
Ödeme
Hizmeti

250.000,00 250.000,00 EURO 100,00
Bağ l ı

Ortakl ı k

Şeker Proje
Geliştirme ve
Gayrimenkul
Yat ı r ı m A. Ş .

Gayrimenkul
Yat ı r ı m 500.000,00 500.000,00 TL 100,00

____

Bağ l ı
Ortakl ı k

Seltur Turistik
i ş letmeleri Yat ı r ı m
A. Ş .

Turizm 55.372.220 6.268.500 TL 11,32
Bağ l ı

Ortakl ı k

Şeker Portroy
Yönetimi A.Ş .

Portföy
Yönetim

5.000.000 - - - Dolayl ı
Ortakl ı k

Sekar Oto Kiralama
Turizm Ltd. Şti.

Oto
Kiralama

500.000 - - -
Dolayl ı
Ortakl ı k

Şeker Yat ı r ı m Menkul Değerler A.Ş . (Şeker Yat ı r ı m)

Şeker Yat ı r ı m, 125 bin TL sermaye ile Sermaye Piyasas ı Kurulu'nun 1996 y ı l ı nda almış
olduğu ilke karar ı gereğince kurulmuştur. 24 Aral ı k 1996 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil
edilerek 1997 y ı l ı başları ndan itibaren faaliyetlerine baş lam ış ve 2012 y ı l ı nda 30 milyon TL
sermayeye ulaşm ışt ı r. Genel Müdürlüğü Istanbul'da bulunan Şeker Yat ırım' ı n biri Ankara'da
diğeri İzmir 'de olmak üzere iki şubesi bulunmaktad ır. Bununla birlikte, Şekerbank
T.A. Ş .'nin tüm şubelerine emir iletimine arac ı l ı k edilmekte olup, bu şubelerin 56's ı nda
mevcut olan borsa seans salonları ile yat ı rı mc ı lara hizmet sunulmaktad ır.

R YATIRlM MENKUL DE RLER A. Ş .
Genel MüdürliAii

B k e C L No:171 Meb- y A Blok
ı tepe / Şişli / İ S NBUL

Tel: 0212 334 33 3 ;-.43x)
Ticaret Sicil No: 359 0-0
içi Kurumlar V.C. 801 )8 4395

30

http://www.sekerfoctoring.com


EKER FAKTORiNG
Riiy - kder Ccl No: 171 Metrocity A
Esen pe isli - Istanbul Tel: 021

o4azici Kur. VD.
www.sekeriodorinq.com

Seker Finansal Kiralama A.S. (Seker Leasing)

Her ttirlti finansal kiralama faaliyetinde bulunmak tizere 1997 yilinda kurulan $eker Leasing
farkli sektOrlerde faaliyet gosteren cok sayida sirketten olusan zengin bir mtisteri portfflytine
sahiptir. Ankara, Gaziantep ye izmir'de üç ubesi bulunan Seker Leasing'in hisseleri 21
Temmuz 2004 tarihinden ben i Borsa Istanbul A.S.'de islem gormektedir.

Sekerbank (Kibris) Ltd.

Tek subeli olarak 1996 yilinda Lefkosa'da Medbank Ltd. unvaniyla kurulan bankanin
cogunluk hisseleri 2000 yilinda Sekerbank tarafmdan satin alinmis ye Unvani $ubat 2001'de
Sekerbank (Kibns) Ltd. olarak degistirilmistir. Sekerbank (Kibris) Ltd. bugtin Lefkosa
Merkez, Gazimagosa, Girne, Iskele, Gtizelyurt ve Akdogan subeleri olmak tizere toplam alti
sube ile ozel sermayeli yerel mevduat bankasi stattistinde faaliyetlerini stirdtirmektedir.

Sekerbank International Banking Unit Ltd.

Sekerbank Offshore Ltd. unvaniyla 1994 yihnda Lefkosa Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde
kurulan bankanin unvani, 2009 yilinda $ekerbank International Banking Unit Ltd. olarak

$ekerbank International Banking Unit Ltd. her tiirlti bankacilik (Arun ve
hizmetlerini yurt disina yonelik olarak sunmaktadir.

Seker Fin ansman A.S. ($eker Finans)

2008 yilinda Istanbul Mortgage Finansman Anonim Sirketi unvaniyla mortgage
sisteminin &tine uygun olarak fonlama yapmak, menkul kiymetlestirmeye uygun nitelikte
konut kredileri vermek tizere kurulmus olup sirket unvani 2010 yilinda Seker Mortgage
Finansman A.$., 2016 yilinda ise Seker Finansman A.$. olarak degitiriirnitir. Sekerbank,
$eker Finansman A.S.'nin %51 hissesini 21 Aralik 2010 tarihinde satin almistir. 31.08.2012
itibari ile sermayesi 26.000.000 TL'ye ytikseltilen sirkette, Sekerbank T.A.Vnin sermayedeki
payi %62,31'e ytikselmistir.

Zahlungsdienste GmbH der Sekerbank T.A.S.

1973 yilindan beni temsilcilik, 1998 yilindan bu yana finansal hizmetler subesi olarak
Koln'de faaliyet gosteren Sekerbank T.A.S. Köln Teskilati, 2011 yili Haziran ayindan
itibaren ise Zahlungsdienste GmbH der $ekerbank T.A.S. ($ekerbank T.A.S. Odeme
Hizmetleri Ltd.Sti.) unvani ile hizmet vermektedir. Sirket, %100 $ekerbank istiraki olarak
Alman yasalanna gore kurulmus olup yalnizea finansal transfer hizmeti (havale

hizmeti) vermektedir.

Seker Proje GeliOirme ye Gayrimenkul Yatirim A.S.
Gayrimenkul sektortinde faaliyet gostermek iizere %100 Sekerbank istiraki olarak
kurulmustur. $irket'in tescili 19.04.2017 tarihinde gerceklestirilmistir.

Seker Faktoring'in istiraklerine Ilikin Bilgiler

istirakin Ticaret
Unvant (*)

Faaliyet
Konttsu

Odenmis/
cikardmis
Sermayesi

S irketin
'Sermayedeki

Pay'

Para
Birimi

Sirketin
Sermayesin
deki Pay'

CVO

Sirket lie
. Olan
Iliskinin
Niteligi

Sekar Oto
Kiralama Ltd.Sti.

Oto
Kiralama

500.000 5.000,00 TL 1,00 istirak

Seltur Turistik
isletmeleri
Yatirim A.S.

Turizm 55.372.220 7.700,00
--AKI=R Ykilitavi

TL
tv1F- N

0,01
<I ii IN Gi HI I H A

istirak
:.
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Seker Yatirim
Menkul Degerler
A.S.

Finansal
aracilik

30.000.000 288.002,50 TL 0,96 istirak

$eker Finansman
A.$.

Finans 26.000.000 1,30 TL 0,00 istirak

$ekerbank
International
Banking Unit Ltd.

Finans 5.000.000 100,00 USD 0,00 istirak

*31.12.2016 tarihi itibariyle

Grup leerisinde Gereeklesen islemlere Ait Bilgiler

31.12.2016 tarihi itibanyla Sirket ile Sekerbank grubu arasmda gerceklesen islemlerin
detaylan asagida sunulmaktachr.

Bilanco Kalemleri
(Bin TL)

$ekerbank T.A.$
$eker Finansal
Kiralama A.$.

Seker Yatiri iii
Menkul Degerler

A.$.

SBN
Sigorta

A.5.

Sekar Oto
Kiralama

Tur.l.td .$ti.
Alum Krediler

Mevduatlar 94

Alacaklar 7.650

Borglar

Faiz Gelirleri 111

Finansman Giderleri(*) 999 1.891 598

Diger Faaliyet Giderleri 66 2 156

Cayilamaz Taahhutler 1.026

(*) Bono aramlik hizmeti için Odenmis giderler tutartdir.

- fist Diizey Yoneticilere 2016 yilinda, huzur hakki iicreti, saglanan diger faydalar 2.292 Bin TL
fayda saglanm 'stir.

31.12.2015 tarihi itibanyla $irket ile *ekerbank grubu arasinda gerceklesen islemlerin
detaylan asagida sunulmaktadir.

Bilanco Kalemleri
(Bin TL)

Alinan Krediler

Mevduatlar

Alacaklar

Borclar(*)

Faiz Gelirleri

Finansman Giderleri

Diger Faaliyet Giderleri

Vertlen Teminatlar(**)

Cayilamaz Taahhittler

Sekerbank T.A.$

2.501

103

2.605

49

1.287

Seker Vatirim
$eker Finansal

Menkul Degerler
Kiralama A.$.

A.S.

7.260

1.162

10.665

SBN
Sigorta

A.5.

1

Sekar Oto
Kiralama

Tur.Ltd.$ti.

173

(4) Finansal Kiralama Islemlerinden Borclar kaleminden olusmaktadir.
(''*) Finansal Kiralama Sozlesmesi için verilen senet tutarlarmdan olusmaktadm.

1st Diizey Yonetieilere 2015 yilinda, huzur hakki iicreti, saglanan diger faydalar ye 2014 yili karindan
dagitilan 1.000 Bin TL ile birlikte toplam 3.253 Bin TL fayda saglanmistir.

7.2. ihraceinin grup ieerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin faaliyetlerinden
önemli oleiide etkilenmesi (lurumunda bu husus hakkmda bilgi:

Yoktur.

http://sekedurtoring.com
http://Tur.l.td
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8. E611LIM BiLGiLERi

8.1. Bagimsiz denetimden gecmis son finansal tablo doneminden itibaren ihraccmin

finansal durumu lie faaliyetlerinde olumsuz bir degisiklik olmadigma iiikin beyan:

Sirketin bagnnsiz denetimden gecrni en son 01.01.2016-31.12.2016 donemine ait finansal
tablo ye dipnotlan 28.02.2017 tarihinde KAP'ta ye Sirketin internet sitesinde yaymlanrmtir.
$eker Faktoring olarak, en son bagunsiz denetimden gegmi son finansal tablo tarihi olan
31.12.2016'den itibaren $irkeein finansal durumu ye faaliyetlerinde olumsuz bir
olmadCgun beyan ederiz.

8.2. ihraccmin beklentilerini onemh ölçüde etkileyebilecek egilimler, behrsizlikler,

talepler, taahhfitler veya olaylar hakkmda bilgiler:

Yoktur.

9. KAR TAHMINLERI YE BEKLENTILERi

Yoktur.

10. IDAR1 YAP!. YONETIM ORGANLARI VE UST DUZEY YONETICILER

10.1. ihraccmm genel organizasyon semasu

Sirketin giincel organizasyon yapisi a§agidaki gibidir.

$E R YATIRM MENKUL GERLER
Gene! M0dar1

BO e Cad. No:171 M rocity A Blok K:4-t.
Esantepe / I. TANBUL
Tel: 0212 334 33 3 (Pt3)0
Ticaret 8:cif No: 35 10-0
ici Kuramlar V.D. 801 908 4385
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10.2. idari yam:

10.2.1. ihraccumn yonetim kurulu flyeleri hakkmda bilgi:

31.03.2016 tarihinde yapilan Gene! .Kurul'da Yonetim Kurulu yeniden belirlenmi§ olup,
Genel Kurul sonrast Yonetim Kunilu Uyelerine i1ikin bilgiler a§agtdaki gibidir;

Ad! Soyadi Goreyi
Son 5 )(Ada ihraccida
Ustlendigi Gorevler

Gorey Suresi /
Kalan Gorey

Siiresi
Sermaye Pay'

(TL) (/o)

Emin Erdem
Yonetim Kundu
Ba§karn - Murahhas
Oye

- 3 yil / 2 yil -

Halit Ilaydar Yildtz(*)
Yonetim Kurulu
Ba§kan Vekili

Yonetim Kurulu Uyesi
y.. 2 11 10 ay / 2

yil
- -

Bedri E§siz YOnetim Kurulu Oyesi Yonetim Kurulu Oyesi 3 yll / 2 yll - -

I Idseyin Serdar (*) Yonetim Kundu Oyesi -
2 yil 8 ay / 2
yil

Orhan Karaka§ (")
Yonetim Kurulu Oyesi
/ Gene! Mild&

- 3 yll / 2 yil -

(*)
2016 yth icerisinde Hikmet Aydin Simit, Canan Aychnol, Ahmet ileri

g
elen 

y
e
 
Abdullah Yticel Akbulut istifaen ayriltm

olup, 26.05.2016 tarih 
y

e
 
16 sayth karar lie Halit Haydar Ytlchz ve 28.07.2016 tarih 

y
e
 
28 sayih karar ile HOseyin Serdar

y6netim kurulu Uyeliklerine secilmi lerdir. 29.03.2017 tarihinde yaptlan Olagan Genel Kururda kalan Are icin
onaylanmt tir.
(—

)31 Ocak 2017 tarihinde vekaleten atandigt Genel MUdUrluk gOrevine, 02.05.2017 tarihinden itibaren asaleten atanrruttr.

Son 5 Yilda Ortakhk llqinda Cstlendigi Goreyler

Yonetim kurulu iiyelerinin
ihracci di§inda yiirfittiikleri

gorevler
Gorevi 'Imam DI§Inda Yfiriittiigii Gorevler

Emin Erdem
Yonetim Kurulu Baskam -
Murahhas eye

$ekerbank T.A.S. Yonetim Kurulu Murahhas
eyesi

Halit Haydar Ydchz Yonetim Kurulu Baskan Vekili

Sekerbank 'F.A.S. Yonetim Kurulu eyesi,
$eker Yatirim Menkul Degerler A.S.
Yonetim Kurulu eyesi, $eker Finansman
A.S. Yonetim Kurulu Baskam

Bedri Essiz Yonetim Kurulu Oyesi -

Huseyin Serdar Yonetim Kurulu Oyesi Sekerbank T.A.S. Gene! Sekreter

Orhan Karakas (*) Yonetim Kurulu eyesi/Genel
Mtidtir

Seker Finansal Kiralama A.S. Genet
'
Mtidtirti, $ekerbank T.A.$. Genel Miidiir
Yarduncisi

(*)
31
 
Ocak 2017 tarihinde vekaleten atandigt Genel MüdUrluk gorevine, 02.05.2017 arihinden itibaren asaleten atamm,hr.

10.2.2. Yonetimde soz sahibi olan ersonel hakkmda bil

Adt Soyadi Giirevi . Son 5 Yilda Sermaye Payt
Ihraccida Ustlendigi

t Gorevler (TL) (oho

Bt.

$EKER YAT1R;t0 MENKUL DEGcLL . .

Coanel tvitidur10

Esonteoe / $1$11/ ANBUL
-ity A Blok K:4-f..

e Cad. No:171 Nte

Tel: 0212 334 3.'3 3 (Pibx.)
TiCatet Sidi No: 35 0c

.,

azic.i Kurumtar V.C. 80l DOK 4:Aq5
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Ali ERDOGAN
Genel Maar
Yarduncisi

- - -

Ozcan NAZiK
Kredi istihbarat ve
tzleme Mudarti

Pazarlama Grup
Ba*kani 

Mali ye tdari 1§ler
Miidiirii

-

-

-

-Atilla KOKKIZ
Mali l§ler ye
Muhasebe Miidilrii

Filiz BERIKMAN Pazarlama Miidilri.1 Pazarlama Miidarii - -

Emine Selin GOKTAN Pazarlama Mildiirti
Pazarlama
Yonetmeni

- -

Kerem CIKLAKALYONCU ic Kontrol Mtidurti
lygoKneotnintroli - -

Yilmaz CIVAK Adli Takip Mildurid $irket Avukati - -

Sinan SAKA
Hazine ye Operasyon
Miidiirii

Operasyon Mildurii - -

10.3. Son 5 pada, ihraccinin yonetim kurulu fiyeleri ile yonetimde yetkili olan
personelden alinan, ugh1 ki§iler hakkinda sermaye piyasasi mevzuati, 5411 sayili
Bankacilik Kanunu ve/veya Turk Ceza Kanununun 53 final maddesinde belirtilen
süreler gecmi§ olsa bile; kasten i§lenen bir suctan dolayi be yil veya daha fazla siireyle
hapis cezasina ya da zimmet, irtikãp, rii§vet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, gfiveni
kiitilye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan§tirma, verileri yok etme veya degi§tirme,
banka veya kredi kartlannin kiitiiye kullanilmasi, kacakcilik, vergi kacakciligi veya
haksiz mat edinme suclanndan dolayi alinmi eezai kovusturma ve/veya
hukumliiiugunun ye ortaklik i§leri lie ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki
uyu§mazlik ve/veya kesinle§mi§ hiikiim bulunup bulunmadif?,ma dair bilgi:

Yoktur.

10.4. Ykinetim kurult, iiyeleri lie yonetimde soz sahibi personelin ihraceiya karsi
gore\ leri lie sahsi eikarlari veya diger giirevleri arasinda bulunan olasi elk:1r eatismalari
hakkinda bilgi:

Yonetim Kurulu iiyeleri ile yonetimde soz sahibi kisilerin sahsi menfaatleri veya diger
gorevleri arasinda hicbir fiili yeya potansiyel menfaat catwnasi yoktur.

11. YONETIM KURULU UYGULAMALARI

11.1. ihraccinin denetimden sorumlu komite iiyeleri lie (Iif.,Fer komite iiyelerinin adi,
soyadi ye bu komitelerin gorev tanunlari:

Denetim Komitesi

Ad! Soyach Gorevi
Bedri E$SiZ Yonetim Kurulu Oyesi

Kerem Ciklakalyoncu lc Kontrol Yonetmeni

Denetim Komitesi Gorevleri Denetim Komitesi, Yonetim Kurulu'nca, denetim ye gozetim
faaliyetlerinin yerine getirilme siirecinde kendisine yardimci olmak iizere sectigi bir iiye ile bu
ayeye bagli cali§an ic kontrol yetkilisinden olupn komitedir. Sirketimiz paylan halka actk
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stattide olmadigmdan komitede Bagimsiz Yonetim Kurulu Oyesi bulundurma zorunlulugu
bulunmamaktadir.

Yonetim Kurulu Kredi Komitesi

Ad' Soyadi Giirevi
Halit Haydar YILDIZ Yonetim Kurulu Baskan Vekili
Orhan KARAKA§ Yonetim Kurulu Oyesi/Genel Mild&
Ali ERDO6AN Genel Miidiir Yardimeisi
Ozean NAZIK Krcdi istihbarat ve tzleme Mildiini

Gene! Mfidii rhik Kredi Komitesi

Adi Soyadi Gorevi
Orhan KARAKAS Yonetim Kurulu Oyesi/Genel Mild&
Ali ERDO6AN Genel Mild& Yardimeisi
Ozcan NAZIK Kredi istihbarat ve Izleme Maliirti

Kredi Komitelerinin Gorevleri:

Sirketin kredi 41emlerinin, olusturulan strateji ve Yonetim Kurulu'nun belirledigi limitler
cercevesinde gerceklestirilmesini saglar. Komiteler, yetki alanlanna giren hususlarda i5nerileri
degerlendirir, kendi yetki sinirlan icinde olanlan onaylar, reddeder veya Yonetim Kurulu'na
sevk eder. Aynca, kredi siirec ye kalitesinin aelismesi ile ilgili sistemleri goniserek Yonetim
Kurulu'na tavsiyelerde bulunurlar.

Aktif-Pasif Komitesi
Komite, ayda en az iki defa ama bundan daha sik araliklar ile Genel Mild& B4canliginda
Operasyon, Mali Kontrol, Krediler, Pazarlama ve Risk Yonetimi'nden sorumlu
katilimiyla toplanir. Genel finansal gidiati, piyasalardaki gelismeleri, izlenecek stratejileri
degerlendirerek karara baglar.

11.2. ihraccuun Kurulun kurumsal yonetim ilkeleri kar§ismdaki durumunun
degerlendirilmesi hakkmda actklama:

Sirket Sermaye Piyasasi Kurulu tarafmdan yayirnlanan kunimsal yonetim ilkelerine uymakla
yukumlu degildir. Buna ragmen uyulmasi zorunlu ilkelerin uygulanmasina ye gelistirilmesine
azami ozen gostermektedin

12. ANA PAY SAHiPLERi

12.1. Son genel kurul toplantisl ye son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy
hakkt icindeki paylari dogrudan veya dolayh olarak %5 ye fazIasi olan gereek ye tiizel
kiOler ay," olarak gosterilmek kaythyla ortakhk yams':

Dogrudan Pay Sahipligine 114kin Bilgi
Ortagm; Sermaye Pay' / Oy Hakki

Ticaret Unvam 29.03.2017
(Son genel kurul

tarihi)
toplanti

(%)

01.06.2017(Son durum)

(TL) (TL) ( A)

Sekerbank T.A. . 49.999.966,65 99,99 49.999.966,65 99,99

Di'aer Ortaklar 33,35 0,00 33,35 0,00

TOPLAM 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 100,00

EKER FAKTORING
kdere Cd. o. 71 Metrocity A B1

I Tel: 0212 2
4431 ojozici Kur. VD. 801
w ekerfectoring.com

http://ekerfectoring.com
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Dolayl ı Pay Sahipliğine iliş kin Bilgi Sermaye Pay ı / Oy Hakk ı

Ortağı n Ticaret Unvan ı / Ad ı — Soyad ı

29.03.2017
(Son genel kurul
toplant ı tarihi)

01.06.2017 (Son durum)

(TL) ( %) (TL) (%)
Şekerbank T.A. Ş . Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yard ı mlaşma Sand ığı Vakfı 17.719.725,12 35,44 17.719.725,12 35,44

Samruk-Kazyna Kazakistan Devlet Varl ı k Fonu 9.687.107,79 19,37 9.687.107,79 19,37

Ş ekerbank T.A. Ş . 4.715.529,63 9,43 4.715.529,63 9,43
Şekerbank T.A.Ş . Personeli Sosyal Sigorta
Sand ığı Vakfı 4.568.551,21 9,14 4.568.551,21 9,14

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A. Ş . 3.451.809,84 6,90 3.451.809,84 6,90

International Finance Corporation 3.034.849,95 6,07 3.034.849,95 6,07

Di ğer 6.822.426,46 13,64 6.822.426,46 13,64

TOPLAM 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 100,00

12.2. Sermayedeki veya toplam oy hakk ı içindeki paylar ı °/05 ve fazlas ı olan gerçek kiş i
ortaklar ı n birbiriyle akrabal ı k ili ş kileri:

Yoktur.

12.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu
Nama/Hamiline

Olduğu

İ mtiyazları
(Kimin sahip
olduğu, türü)

Pay
Nominal

Değeri (TL) Toplam (TL)
Sermayeye
Oran ı (°/0)

A Nama - ı 20.000.000,00 40,00000

B Nama - ı 25.000.010,00 50,00002

C Nama - ı 4.999.990,00 9,99998

TOPLAM 50.000.000,00 100,00

12.4. İ hraçç ı n ın yönetim hakimiyetine sahip olanlar ı n ad ı, soyad ı, ticaret unvan ı ,
yönetim hakimiyetinin kayna ğı ve bu gücün kötüye kullan ı lmas ı n ı engellemek için
al ı nan tedbirler:

Ortağı n
Ticaret Unvan ı

Sermayedeki Pay ı Kontrolün
Kayna ğı TedbirlerTutar (TL) Oran (')/0)

Şekerbank T.A. Ş . 49.999.966,65 99,99 Pay Sahipliğ i
Al ı nm ış bir tedbir

yoktur.

12.5. İ hraçç ı n ı n yönetim hakimiyetinde değ i ş ikliğe yol açabilecek
anlaş malar/düzenlemeler hakk ı nda bilgi:

Yoktur.

..-3EKE4 YATIRIM MENKUL DE ERLER A. Ş .
Genel Miidürli4j.

e Cad. No:171 Metr ıty A Blok K:4-5
sentepe / Ş işli / \NBUL
Tel: 0212 334 33 J (pbx)
Ticaret Sicil No: 359'. 0-0

ıziçi Kurumlar V.D. sol 008 4385

38



t)uy

§EKER FAKTORING
dere d I • 171 Metrocity A Blo

Tell 0212 2

4131 oijazici Kur. VD. 801 
www.seker uctoring.coin

Genet
re Cad. No:171 MeIr ity A Blok K: J

-Esentepe/ ANBUL
Tel: 0212 334 3 (pbx)

Ticaret Sicil No: 3 210-0
BajaZiCi KuntrolAr V.D I le? l'".°‘

13. IHRAccININ FINANSAL DURUMU VE FAALiVET SONUcLARI HAKKINDA
BILGiLER

13.1. ihraccinin Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartlari uyarinca
hazirlanan ye ihracci bilgi dokiimaninda yer almasi gereken finansal tablolari lie
bunlara iiikin bagimsiz denetim raporlari:

lhracci bilgi dokiimaninda yer almasi gereken finansal tablo donemleri; 31.12.2015 ye
31.12.2016 olup soz konusu donemlere iliskin bagimsiz denetim raporlan ye $irketin faaliyet
raporlan www.sekerfactorinEr .com sitelerinde asagida belirtilen tarihlerde ilan edilmistir.

Tarih Denetim Raporu Faaliyet Raporu

31.12.2015 02.03.2016 02.03.2016

31.12.2016 28.02.2017 28.02.2017

Seker Faktoring A.S.'nin bagimsiz denctimden gegmis 01.01.2015-31.12.2015 donemine ait
finansal tablolan ye bagimsiz denetim raporlan 02.03.2016 tarihinde ye www.kap.gov.tr
interne sitesinde ye www.sekerfactoring.com internet sitesinde yayinlanmistir.

Sirketin bagimsiz denetimden gecrnis 01.01.2016-31.12.2016 donemine ait finansal tablolari
ise www.kap.gov.tr internet sitesinde ye www.sekerfactorino,.com sitesinde 28.02.2017
tarihlerinde yayimlanmistir.

13.2. thracci bilgi dokiimaninda yer almasi gereken finansal tablo diinemlerinde
bagnnsiz denetimi gerceklestiren kuruluOarin unvanlari, bagimsiz denetim goriiu se
denetim kurultwinun/sorumlu ortak ba§ denetcinin degimi§ olmasi halinde nedenleri
hakkinda bilgi:

Seker Faktoring'in 31.12.2015 ye 31.12.2016 hesap doncminc finansal tablolanna iliskin
bagimsiz denetim raporu Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Musayirlik
A.S. tarafmdan hazirlanmis ye olumlu gortis

13.3. Son 12 ayda ihraccinin ve/veya grubun finansal durumu veya karlditi iizerinde
onemli etkisi olmu§ veya izleyen donemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar
ye tahkim i§lemleri:

ihraccmin Taraf Oldugu Davalar ye Takipler

ihracci Tarafindan Acilmi§ Davalar ye Yapilan Takipler

Davaci Taraf
Davah
Taraf

Mahkeme
Dosya No Yil Konusu

Risk
Tutari(TL) Gelinen Apma

Seker Faktoring A.S.

Aksiit
Hayvancilik
Tarim Ve Gida

CrUnleri
Pazarlama
Sanayi Ticaret
Limited $irketi

I stanbul 5.1cra
2016/33024

icra Takibi-
Sozlqmeye Dayalt
Alacak Takibi
(Bununla Birlikte
Tahsilde Tekerilr
Oltnatnak Ozer
cok Sayida
Kambiyo Takibi
Yapilmi tir)

2.500.000,00
icra takibi devam
etmektedir.

$eker Faktoring A.S.

Seber Elektrik
Inaat
MOhendislik
Taahhilt Ticaret
Limited $irketi

Istanbul 5.1cra
2016/33032

icra Takibi-
SOzlemeye Dayali
Alacak Takibi
(Bununla Birlikte
Tahsilde Tekeriir
Olmatnak Ozer
cok Saytda
Kamil?i-WsTailiiki . ,.it

2.500.000,00

Mk' ii I) :ft'VPI FP

icra takibi devam
etmektedir.

A •
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Yapilmwir)

Seker Faktoring A.$.

Hi.ima Emlak
Yapi inpat
Taahhut Sanayi
Ve Di Ticaret
Anonim $irketi

Istanbul 5.Icra
2016/33028

Sozlqmeye Dayali
Alacak Takibi
(Bununla Birlikte
Tahsilde Tekernr
Olmamak Ozer
cok Sayida
Kambiyo Takibi
Yapilmi§tir)

Sozlemeye Dayall
Alacak Takibi
(Bununla Birlikte
Tahsilde Tekertir
Olmamak Ozer
cok Sayida
Kambiyo Takibi
Yapilmor) 

icra Takibi-
Sozlevneye Dayali
Alacak Takibi
(Bununla Birlikte
Tahsilde Tekertir
Olmamak Ozer
cok Sayida
Kambiyo Takibi
Yapilmitir)

2.499.000,00

2.499.000,00

2.367.000,00

Icra takibi devam
etmektedir.

Icra takibi devam
etmektedir.

icra takibi devam
etmektedir.

$eker Faktoring A.$. Mehmet Giller
Istanbul 5.icra
2016/33029

$eker Faktoring A
Ti

.$.

Naturel Plast
Sanayi Ve

caret Anonim
Sirketi

Istanbul 5.1cra
2016/1887

$eker Faktoring A.$.

Bildik in§aat
Tekstil Gida
Turizm Sanayi
Ticaret Limited
Sirketi

Istanbul 5.icra
2016/33025

Icra Takibi-
Stizlevneye Dayali
Alacak Takibi
(Bununla Birlikte
Tahsilde Tekeriir
Olmamak Ozer
cok Sayida
Kambiyo Takibi
Yapilmor)

1.250.000,00
Icra takibi devam
etmektedir.

$eker Faktoring A.$.

Giinduztar
Tarim Oriinleri
Ve
Gayrimenkul
Danimanligi
Sanayi Ticaret
Limited Sirketi

Istanbul 5.1cra
2016/33027

Sozlevneye Dayali
Alacak Takibi
(Bununla Birlikte
Tahsilde Tekerar
Olmamak Ozer
cok Sayida
Kambiyo Takibi
Yapilmwir)

1.250.000,00
icra takibi devam
etmektedir.

Seker Faktoring A.S. Murat Acar
Istanbul 5.icra
2016/33030

Icra Takibi-
Sozlemeye Dayali
Alacak Takibi
(Bununla Birlikte
Tahsilde Tekertir
Olmamak Ozer
Cok Sayida
Kambiyo Takibi
Yapilmor)

1.250.000,00
Icra takibi devam
etmektedir.

Seker Faktoring A. S.

Umran Grup
Emlak Yapi Ve
inpat Taahhilt
Sanayi Ve
Ticaret Limited
Sirketi

Istanbul 5.1cra
2016/33033

\

Sozlegneye Dayali
Alacak Takibi
(Bununla Birlikte
Tahsilde Tekernr
Olmamak Ozer
cok Sayida
Ksighiyorialicati rs.,IE

1.250.000,00

\Kul r)--( II- 1-li 1-14

Icra takibi devam
etmektedir.
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Yapilmi§tir)

$eker Faktoring A.$.

Ugurcan Doilan
(T.C.Kimlik
No:138765035
20)

Istanbul 5.icra
2017/1813

icra Takibi-
Kambiyo Takibi (1 
Adet)

1.250.000,00

icra takibi devam
etmektedir.
Protokol
apmasindadir

$eker Faktoring A.$.

Turgutlu
Temizlik
Bilgisayar
Nakliye in§aat
Sanayi Ve
Ticaret Limited
$irketi

Istanbul 5.icra
2017/1812

!era Takibi-
Kambiyo Takibi (1
Adet)

1.240.000,00

icra takibi devam
etmektedir.
Protokol
apmasindadir

$eker Faktoring A.$.

Nt Galaksi Pvc
Kapi Pencere
Sisteinleri
t wat Makina
San. VeDi
Tic. Ltd. Sti.

Istanbul 5.icra
2016/40272

icra Takibi-
Kambiyo Takibi 1.080.500,00

icra takibi devam
etmektedir.

$eker Faktoring A.S.

Atagiir
Nakliyat inpat
Hafriyat
Taahhtit Maden
Sanayi Ve
Ticaret Anonim
$irketi

Istanbul 5.Icra
2016/33848 Ve
2016/34261

icra Takibi-
Kambiyo Takibi (2
Adet)

980.000,00

icra takibi devam
etmektedir.
Protokol
gamasindadir

Seker Faktoring A.S.

Th Atilim Yapi
Emlak
In.Makina
Tic.Ltd.Sti.

Istanbul 5.icra
2016/17276

icra Takibi-
Sozlevneye Dayali
Alacak Takibi
(Bununla Birlikte
Tahsilde Tekertir
Olmamak Ozer
Cok Sayida
Kambiyo Takibi
Yapilmwir)

895.000,00
icra takibi devam
etmektedir.

Seker Faktoring A.$. Anil Guller
Istanbul 5.1cra
2016/33847

icra Takibi-
Kambiyo Takibi 627.000,00

!era takibi devam
etmektedir.
Protokol
gamasindadir

Seker Faktoring A.$.

Ilk Atak inpat
Nakliyat
Otomotiv
Ticaret Limited
Sirketi

Istanbul 5 .icra

2016133850 Ve
2016/33851

icra Takibi-
Kambiyo Takibi (2
Adet)

620.000,00

icra takibi devam
etmektedir.
Protokol
apmasindadir

Seker Faktoring A.$.

Pekiner Grup
Yapi
Miihendislik
Makina inpat
Sanayi Ve
Ticaret Limited
$irketi

Istanbul 5.icra
2016/33858 Ve
2016/33859

icra Takibi-
Kambiyo Takibi (2
Adet)

565.000,00

icra takibi devain
etmektedir.
Protokol
apmasindadir

Seker Faktoring A.S.

___

Samet Altay

Istanbul 5.icra
2016/33862 Ve
2016/33863 Ve
2016/34259

icra Takibi-
Kambiyo Takibi (3
Adet)

560.000,00

icra takibi devam
etmektedir.
Protokol
apmasindadir

Seker Faktoring A.$.
I) Aksu lnsaat
Yapi
Malzemeleri

Istanbul 28. icra
Mildiirlagiintin
2016/39913

7 Ornek icra
Takibi 393.866,51

'

Derdest dosyada
genel sorgu
i§lemleri

_

Genet MUdilirt00
e Cad. No:1 71 Metri Ity A Book K:4-

Esentepo / / i Nf31.11
Tel: 0212 334 33 (pbx)
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Sanayi Ve
Ticaret L ım ı ted
S ırket ı 2)
Saffet Kutay

yap ı lm ış ,araç haczi
konulmuş ve genel
haciz iş lemleri
gerçekle ştirilmiştir.

Istanbul 5.1cra

Şeker Faktoring A.Ş .

Alsancak Raf
Sistemleri Ve
Elektrostatik
Toz Boyama
Sanayi Ve D ış
Ticaret A. Ş .

2016/41449 -
2016/41419 -
2016/41620 -
2016/40695 -
2017/1590 -
2017/1708 -
2017/3297 -

Icra Takibi- 1 Adet
Sözleşme Takibi,
7 Adet Kambiyo
Takibi

307.740,00

Icra takiplerinden 3
tanesi tahsil
edilmi ş , kalan 5
tanesi için takip
devam etmektedir.

20 17/8215

Duran Bülbül,
Ekrem Şenel,
Doruk Tar ı m
Ürünleri Tic.
San. Ltd. Şti.,
Tura Peyzaj
i şgücü Temini
Temizlik
Hizmetleri
Tahmil Tahliye

Şeker Faktorin g, A. Ş .Ş

Toplu Yemek
i şletmeleri Oto

. •
K ı ralama In şaat
Taahhüt Enerji

Ga ı

.

zantep 13.

i cra Müdürlüğü
2016/186001

İ lams ı z Takip
250.000,00

Tebligatl ı - haciz
i ş lemleri

G ı da Maddeleri
Sanayi Ve Tic.
Ltd. $ti, Ye ş il
Yol Makine
Sağ l ı k
Hizmetleri
Temizlik
Organizasyon
Turz. G ı da San.
Ve Tic. Ltd. Ş ti

Ant-Bey
Borçlu kurum
borcunu

Şeker Faktoring A. Ş .

Madeni Yağ lar
İş Mak inş Nak
Tar San Ve Tic
Ltd Şti - Ayla
Damlamaz

Antalya 7 Icra
Müdürlüğü
2016/566 E.

Örnek 7 İ lams ı z
Genel Faktorino
Sözleşmesi

224.575,79

Ş irketimize ödemi ş ,
ancak avukat
vekalet ücreti ve
dosya masraflar ı
kalm ış t ı r. i ş lemler
devam ediyor. 

icra takibi devam
etmektedir. Ukas
iflas erteleme
davas ı açt ı .
Protokol
aşamas ındad ı r

Şeker Faktoring A. Ş .

Ukas
Uluslararas ı
Karton
Ambalaj Sanayi
Ve Ticaret
Limited Ş irketi

Istanbul 5. İ cra
2017/12343 -
2017/12719

Icra Takibi-1
Adetkambiyo
Takibi Ve 1 Adet
Sözle şme Takibi

220.000,00

Şeker Faktoring A. Ş .

isabet in ş Malz
Tic Ltd Şti -
Harun Akdağ -
Tunahan
Kalkan

Antalya 7 icra
Müdürlüğü
2016/11255 E.

Örnek 7 İ lams ız
Genel Faktoring
Sözleşmesi

189.561,98

Güncel i ş lemler
devam etmektedir.
Haciz ve bankalara
89/1 gönderim daha
önceden
gönderilmi ştir.

Şeker Faktoring A. Ş . 1. Zirvenet
Bilgisayar

Ankara 23. Icra
Müd. 2016/,23636

Icra Takibi
159.821,25

Borçlular hakk ında
ilams ı z takip

-44 YAT

3("I e Cad. No:171 Met :ity A Olok K:4 -
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1-lizm.EmIk.
In*. Gida
Ith.San. Ve
Tic.Ltd.$ti.
2. Adil A§trim
3. Halil Akyol

ba§latilmt§ttr.
Borclulara tebligat
yapildi. Adil
A§Irtm tarafmdan
borca itiraz edildi.
Digerlerinin hacze
kabil mai varlit
bulunamadt, ancak
gortimeler devam
etmektedir. Mii§teri
evraklart ile ilgili
kambiyo takipleri
ve mal varligi
ara§tirmasidevam
etmektedir.

Seker Faktoring A.S.

1. Yatmur97
Turzm. In
San. Ve Tic.
Ltd.$ti.
2. Procore
Teknoloji Dan.
Tic. Ltd. $ti.
3. Murat
Tanriyakul

Ankara 23. icra

Mild. 2016/19562
icra Takibi 112.420

'
00

Borclular hakkinda
ihtiyati haciz karari
almarak kambiyo
takibi ba§latilmi§tir.
Borclunun
adreslcrinc menkul
haczine gidilmi§
borclular
adreslerinde
bulunamami§,
istihkaklart icin
Genclik ve Spor
Bakanligina 89/1
gonderilmi§tir.
Ancak itiraz
edilmi§tir. Ba§kaca
mallart
bulunamtum§tir.
Mii§teri evraklari
ile ilgili kambiyo
takipleri yapildt,
icra takibi devam
etmektedir.

Seker Faktoring A.$.

Ilerisoy Orman
Urtinleri
Mobilya
Mimarlik
Milhendislik
Dekorasyon
In§aat TaahhiIt
Gida Turizm
Tekstil
Gtizellik
Merkezi
Kuyumculuk
Imalat Sanayi
Ve Ticaret
Limited $irketi-
Sahika ilerisoy

Antalya 7 icra
Madtirltigii
2016/6725 E.

Ornek 7 ilamsiz
Genet Faktorin a.t,
Sozle§mesi

101.288,65

Gtincel i§lemler
devam etmektedir.
Haciz ye bankalara
89/1 gonderim daha
onceden
gonderiltni§tir.

Toplam 27.141.774,18

ihracci Aleyhine Acilmi Davalar Ve Vallian Takipleri

Davaci Taraf Davall Taraf
Mahkeme Dosya

No Yil Konusu
Risk

Tutari(TL) Gelinen asama
OFIRLE-4;-i

0 43qy A Biok
TANBUL

(obx)
9210-0
0 1 008 43F45

http://actoring.com


Bisan Bisiklet Moped
A. S .

$eker Faktoring
A.$.

Mugla Icra
Hukuk
Mahkemesi

Kiymet
Takdirine
itiraz

1.340.886,57
Dava derdest
durumdadir.

Genclik insaat
$eker Faktoring
A.$.

Istanbul 12.
Asliye Ticaret
Mahkemesi

Menfi Tespit
Davas'

313.000,00
Dava derdest
durumdadir.

Karaca Traktor
$eker Faktoring
A.$.

Istanbul 11.
Asliye Ticaret
Mahkemesi

Menfi Tespit
Davasi

255.967,00 Dava derdest
durumdadir.

Ozcan Siimer
Seker Faktoring
A.$.

Istanbul Anadolu
8.Ticaret
Mahkemesi
2015/854

Menfi Tespit
Davasi

255.000,00
Dava derdest
durumdadir.

Miiflis Rodi Giyim
San.Tic.A.S.

$eker Faktorin2
A.$.

Istanbul 8.Ticaret
Mahkemesi
2016/952

itirazin iptali
Davas'

118.737,14

Can hesabinda
118.737.14-TL
alacakli 2,ortindiigil
iddiasi lie icra takibi
yapan firma aleyhine
itirazimiz iizerine
davaci taraf, itirazm
iptali davasi acmistir.
Mahkeme yetkisizlik
karari vermi§ ve
davanin reddine karar
verilmistir. Gerekceli
kararm yazilmasi
beklenmektedir. Dava
kesinlesmemistir.

Kral Tekstil Boya
Turizmderi Madencilik
Ins.San.Ve Tic. A.$

$eker Faktoring
A.S.

Gaziantep
2.Hukuk
Mahkemesi
2015/13 E.

Yetki itirazi 105.400,00

Dava aleyhe
neticelenmistir. Icra
takip islemleri devam
etmektedir.

H.B.Dekorasyon
Mimarltk in saat
Mobilya Sanayi Ve
Ticaret Limited Sirketi

$eker Faktorin o

'
A.S.

Izm ir 2.Ticaret
Mahkemesi
2016/1091

istirdat Davasi 100.000,00

Dava konusu faktoring
musterisi Urlay insaat
taah.san.ve tic.ltd.sti.
tarafmdan sirketimize
verilen cektir. cek
bcdeli banka nezdinde
tahsil edilmistir. Dava
devam etmektedir.

Ermis Et Ve Besicilik
Gida Otomotiv
Mak.ins. San.Ve
Tic.Ltd.$ti.

$eker Faktoring
A.$.

Istanbul
15.Ticaret
Mahkemesi
2017/259

Menfi Tespit
Davast

75.000,00

Masted firma Adonis
Lojistik tasima
hizmetleri ticaret
li mited sirketi
tarafindan verilen cek
icin menfi tespit
davasi acilmistir.
Davaci cekte ara
cirantadir. cekin
calindigi iddiasi lie is
bu davayi acmistir.
Davaya cevap
dilekcesi sunuldu.
Durusma Oral
beklenmektedir.

Kahraman Tarim
Orunleri A.$/Emir
ithllat . _,

$eker Faktoring
A.$.

Gaziantep Asliye
Tic.Mahkemesi
2012/f18 E.

Menfi Tespit
Davasi

_ ,	.

64.821,00
noNKIii. ut:L , , .

Dosya karar duzeltme
a samasindadir. Karar
airket lehine

http://taah.san.ve
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Ti(, 4	1 Bojazici Ku. VD

kesinlesmis, baglantilt
dosyadan dolayi
yapilan tahsilat sirket
hesabina aktanlmistir.

Hancioglu Turizm
Ticaret ins. Ve Gida
San . Ltd.5ti.

5eker Faktoring
A.5.

Alanya 3. Asliye
Hukuk
Mahkemesi
2012/640 E.

Menfi Tespit
Davasi

48.000,00

29/06/2016 tarihinde
karari cikti. Temyiz
edildi. Dosya
Yargidaydadir.
Temyiz sonucu
beklenmektedir.

Barankaya
ins.Hafr.Taah.Mad.Gicla
San.Tic.A.S.

5eker Faktoring
A.S.

Karsiyaka Asliye
Ticaret
Mahkemesi
2015/483

Menfi Tespit
Davasi

44.543,00

Faktoring mtisterisi
Aslanyol insaat
tarafindan
fakt. islemine konu
edilen cek icin 3.kisi
tarafindan acilmistir.
Dava devam
etmektedir.

Nks Temizlik Gida
Yemek Bilgi
is.Tur.Tas.Ve Ozel
Sag.Hiz.Ltd.Sti.

$eker Faktorino
'

A.S.

Antalya 2.Ticaret
Mahkemesi
2014/15

istirdat Davasi 30.000,00

Davaya konu cek
faktoring mtisterisi
Demyil turizm
tarafmdan sirketimize
verilen cektir. cek
bedeli tahsil edilmistir.
Davada mahkeme,
sirketimiz yontinden ,
dosyayi red etrnistir.
Karar temyiz
asamasindadir.

Seda cay
$eker Faktoring
A.$.

Istanbul 13.Is
Mahkemesi
2013/480

4010.
Alacaklari

27.695,89

Dava gorillen durusma
neticesinde, kismen
kabul edilerek kidem
tazminati ye yak izin
ticreti alacagi
odenmesine karar
verildi. Karar temyiz
edildi. Dosya
yargitaydadir.

MevItit Koc (Scrap
Yap' Firmasi)

Seker Faktoring
A.S.

Antalya 9 Asliye
Flukuk
Mahkemesi
2016/185 Esas

istirdat Davasi 21.000,00

20.000,00

 edilmistir.

Borg Odenmis, ancak
dosya borclusu
tarafmdan aleyhe dava
acmistir. Dava karara
cikmis ye talep red

Dava lehimize
neticelenmis olup
reddine karar verildi.
Ancak karsi tarafin
temyizi neticesinde
dosya yargitayda
bulunmaktadir. Alacak
tahsilolundu

Denizli Nur Kargo
Tasimacilik
San.Tic.Ltd.$ti.

Seker Faktoring
A.5.

Denizli Asliye
Ticaret
Mahkemesi

Menfi Tespit
Davasi

Ugur Karaol
Seker Faktoring
A.S.

Istanbul
2.Ttiketici
Mahkemesi
2013/1093

Istirdat Davasi

EltiCH YA flAtiv'.

18.265,00

dIENK1.11.. Of:OEFILen.
... ... .. ..

Arka bahce
firmasindan olan
alacaklara istinaden
sirkete verilen
senetlerinden 5
tanesinde kesidecidir.
.0anka nezdinde

3." re ad. No:171 Metr ,ity A Blok
seritepe / $isli / tANI3UL
Tel: 0212 334 33 (p0x)
Ticaret Sicil No: 35 10-0

Kr V.D. 1 908 47r,

45



13.012,13

ödediği senet
bedellerinin iadesi için
dava açt ı . Davan ı n
husumet yoklugundan
reddine karar verildi.
Davac ı taraf mahkeme
karar ı n ı temyiz etti.
Onama geldi. Yerel
mahkeme davan ı n
reddine karar verdi.
Davac ı taraf temyiz
etti. Dava temyiz

2§amas ındad ı r.

Dalsan Liman in şaat ı
San.Tic.Ltd. Şti.

.Şeker Faktor ı ng
A. Ş .

İ stanbul 9.Ticaret
Mahkemesi
2015/544

İ stirdat Davas ı

Firma ihtarnamede
belirtilen 3 günlük
süre içerisinde
borcunu ödediginden
bahisle, takip
dosyas ı na ödediğ i,
harç, vekalet ücreti ve
icra masrafiar ı n ı n,
iş leyecek ticari avans
faizi ile birlikte geri
iadesi için dava
açm ış t ı r. Dava devam
etmektedir.

Zehra Ümit Gürsu
Şeker Faktoring
A. Ş .

İ stanbul
4.Tüketici
Mahkemesi
2013/1076

İ stirdat Davas ı 12.850,00

Arka bahçe
senetlerinden 5
tanesinde ke ş idecidir.
Banka nezdinde
ödediği senet
bedellerinin iadesi için
dava açt ı . Mahkeme
davan ı n kabulüne
karar verdi. Mahkeme
karar ı na istinaf yolu
ile itiraz edildi.

Sinem Eda Tifi
.Şeker F o

akWrin'A. Ş .

İ stanbul 12.15
Mahkemesi
2014/285

İşçilik
Alacaklar ı 10.000,00

Dava i şe baş latmama
tazminat ı , prim
alacağı , haks ız fesih
tazminat ı alacağı için
aç ı ld ı . Dava devam
etmektedir.

Sinem Eda Tifi
Şeker Faktor ı

. 
1.1

a

A. Ş .

İ stanbul 16. İş

Mahkemesi
2014/225

İşçilik
Alacaklar ı

9.474

'
93

Davac ı alacakl ı olduğu
iddias ı ile dava
açm ış t ı r. Mahkeme
davan ı n kabulüne
karar vermi ştir.
Gerekçeli kararın
tebliğ i
beklenmektedir.

Toplam 2.883.652,66

13.4. Son fınansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihracc ı n ın ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli de ğ iş iklikler
(üretim, satış , stoklar, sipari şler, maliyet ve sat ış fiyatlar ı hakk ı ndaki geliş meleri de
icermelidir):

Y°kt KER FAKTOR İ N A.Ş .
A B "y ıikde e C No: 171 Metrecity 7

s bul Tel: 02 1 10
ii It 344 ogoziçi Kur. VD, 80 

1 i0
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Genel Müdürlüğ '
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14. Di6ER BiLG1LER
14.1. Sermaye hakkmda bilgiler

Odenmis Sermaye : 50.000.000-TL

21.07.2016 gunti yapilan Olagantistii Gene! Kurul toplantisinda alinan karar ile $irket'in
odenmis sermayesi 20.000.000 TL'den, 5.000.000 TL'si -olaganustO yedekler" hesabindaki
bakiyenin mevzuatca dagifilmasma izin verilen kismindan, 25.000.000 TL'si ise nakit olarak
arfinlarak, 50.000.000 TL'ye cikanlrms, sermaye artinmi onceki sermayedeki hisse oranlan
korunacak sekilde yapilmistir. Sermaye artinrm 1 Agustos 2016 tarihinde tescil

14.2. Kayak sermaye tavam:

Ortakligimiz kayith sermaye sistemine tabi degildir.

14.3. Esas sozlesme ye Ic yonergeye ilikin onemli bilgiler:

TTK'nun 419'uncu maddesine gore hazirlanan $eker Faktoring Anonim Sirketi Genel Kurul
calisma Usul ye Esaslan Hakkinda ic Yonerge 28.03.2013 tarihli Olagan Genel Kurul'da
kabul edilerek Istanbul Ticaret Sicili MtidurlOgiince 11.04.2013 tarihinde tescil
17.04.2013 tarih ve 8302 sayili Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmustur. Genel
Kurul ic Yonergesi Sirketin interne sitesinde yaymlanmisfir.

21.07.2016 giinti yapilan OlagantistO Genel Kurul toplanfisinda alinan karar ile Sirkeein
odenmis sermayesi 20.000.000 TL'den, 5.000.000 TL'si "olagantistO yedekler" hesabindaki
bakiyenin mevzuatca dagailmasma izin verilen losmindan, 25.000.000 TL'si ise nakit olarak
artinlarak, 50.000.000 TL'ye cikanlmis, sermaye arfinrm onceki sermayedeki hisse oranlan
korunacak sekilde Sermaye artinnu 1 Agustos 2016 tarihinde tescil, 5 AQustos
2016 tarih ve 9131 sayili TTSG'de ilan edilmistir.

$irketin Genel Kurul calisma Usul ye Esaslan Hakkinda ic Yonergesi ile Sirketin Esas
Sozlesmesi Sirketin intemet sitesi olan www.sekerfactoring.com'da yaymlanmis olup, aynca
$irketin Esas Sozlesmesi 21.01.2 .016 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde de yaymlanrmsfir.
Sirkeein Esas Sozlesmesi is bu Ihracci Bilgi Doktimarn'nda Ek-1 ye Gene! Kurul calisma
Usul ye Esaslan Hakkinda ic Yonerge ise Ek-2'de

14.4. Esas sozlesmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraccinm amac ve
faaliyetleri:

Sirketin esas sozlesmenin 3.maddesi Amac ye Konusu kismini duzenlemekte olup, $irket
yOrOrliikteki mevzuatlar uyannca faktoring hizmeti faaliyetlerinde bulunmalcnr.

14.5. Sermayeyi temsil eden paylarm herhangi bir borsada islem goriip gormedigi
hakkmda bilgi:

Sermayeyi temsil eden paylar herhangi bir borsada islem gormemektedir.

15. ONEMLI SOZLESMELER

Yoktur.

16. UZMAN RAPORLAR I VE ticf1NCU KISILERDEN ALINAN BILGiLER

ihracct bilgi dokiimarunda sektor hakkinda yer alan bilgiler Bankacillk Dazenleme ye
Denetleme Kurumu (BDDK) ye Finansal Kurumlar Birligi (FKB) tarafindan yayinlanan
sektor verileri kullantlarak hazirlanmisfir. Seker Faktoring, bildigi veya
sahislann yaymladigt bilgilerden kanaat getirebildigi kadanyla, aciklanan bilgileri yanlis veya
yarnItici hale getirecek herhangi bir eksikligin bulunmadigun beyan eder. Octincii
kisilere asagidaki interne adreslerinden

• Bankactlik Dtizenleme ye
EKk, R FAKTORiNG
yukde C. No 71 Metrocity A

• bul Tel: 021
Tic. 43443 azici Ku

www.sekerfuctoring.corn

http://wi.vw.bddk.org.tr
http://www.kap.gov.tr
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• Finansak Kurumlar Birligi: www.fkb.org.tr
• TBB Risk Merkezi: www.riskmerkezi.org
• Seker Faktoring A.$. 31 Aralik 2016 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ye

Bagimsiz Denetim Raporu
(http://www.sekerfactoring.com/2016Denetim%20Raporu.pdf)

• $eker Faktoring A.$. 31 Arahk 2015 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ye
Bagimsiz Denetim Raporu
(http://www.sekerfactoring.corn/DenetimRaporu 2015.pdt)

17. iNCELEMEYE AcIK BELGELER

Asap,idaki belgeler Biiyiikdere Cad. No: 171 Metrocity Kat:7 Esentepe / Sisk / Istanbul
adresindeki ihraccimn merkezi ye basvuru yerleri ile ihraccinm interne sitesi
(www.sekerfactoring.com) ile Kamuyu Aydinlatma Platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr)
tasarruf sahiplerinin incelemesine acik tutulmaktachr:

1) thracct bilgi dokumaninda yer alan bilgilerin dayanagau olusturan her turiti rapor ya da
beige ile degerleme ye gonisler (degerleme, uzman, faaliyet ye bagimsiz denetim raporlan ile
yetkili kuruluslarca hazirlanan raporlar, esas sOzlesme. vb.)

2) ihraccinin ihracci bilgi dokOmaninda yer almasi gereken finansal tablolan

18. EKI_,ER

1-Esas Sozlesme

2- Genel Kurul calisma Usul ye Esaslan Haldcmda ic Y6nerge
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ŞEKER FAKTORİNG ANON İM ŞİRKET İ
ESAS SÖZLEŞMES İ '

KURULUŞ

yaz ı l ı kurucular aras ı nda Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim
ş irket kurulmu ştur . Ş irketin kurucular ı ş unlard ı r:

Madde 1:
A şağı da adlar ı , kanuni ikametgahlar ı ve uyruklar ı
Ş irketlerin ani kuruluş esaslar ı na göre bir anonim

Ad ı — Ünvan ı Grubu L.yı,-ua Adresi
1-Ş EKERBANK T.A. Ş . A T.C. Atatürk Bulvar ı No:171 Kavakl ı dere

ANKARA

2-ŞEKER F İNANSAL K İ RALAMA A. Ş . B T.0 İ stiklal Cad. No:247-249 Kartal Sok.
Beyoğ lu/ISTANBUL

3-ŞEKERBANK T.A. Ş . Personeli Munzam B T.C. Ziya Gökalp Cad. No:3 Kat:6
Sosyal Güvenlik ve Yard ı mlaşma Sand ığı Vakfı K ı z ı lay/ ANKARA

4-PANKO BIRLIK MENSUPLAR İ VAKFI B T.C. Mithat Paşa Cad. No:19 Yeni şehir
ANKARA

5-Hasan Basri GÖKTAN C T.C. Atatürk Bulvar ı No:171 Kavakl ı dere
ANKARA

6-Kamil ÖZDEM İR C T.C. Atatürk Bulvar ı No:171 Kavakl ı dere
ANKARA

S İ RKET İ N ÜNVANI 
Madde 2 :
Ş irketin ticaret ünvan ı ŞEKER FAKTOR İNG ANON İ M ŞİRKET İ 'dir. Bu ünvan esas sözle şmenin aşağıdaki
maddelerinde ş irket olarak an ı lm ışt ı r. Ş irketin i ş letme ad ı ŞEKER FACTORİNG'dir.

AMAÇ VE KONUSU 
Madde 3:
Ş irket, her türlü yurtiçi ve yurtd ışı ticari muameleye yönelik 6361 say ı l ı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Ş irketleri Kanunu ile faaliyetlerini düzenleyen ilgili di ğer mevzuatlara ayk ı r ı olmamak üzere,
faktoring hizmeti vermek amac ı ile kurulmu ştur. Ş irket, maksat ve mevzuunda belirtilen i ş leri
gerçekle ştirebilmek için aşağı daki faaliyetlerde bulunur.

A- Yurtiçi ticari i ş lemlerle, ithalat ve ihracat i ş lemleri ile ilgili her çe ş it fatural ı alacaklar ı n al ı m ı , sat ı m ı ,
temellük edilmesi veya ba şkalar ı na temliki i şlemlerinin uluslararas ı faktoring teamül ve kurallar ı na
uygun olarak yapmak, uluslararas ı faktoring i ş lernlerindeki teamüle uygun vadeli alacaklar ı n al ı m ı -
sat ı m', temellük edilmesi veya başkalar ı na tenı liki i ş lemlerini yapmak, D ış Ticaret ve Kambiyo
mevzuat ı na uygun olarak uluslararas ı faktoring i ş lemlerini yapmak.

B- Alacaklar ı n ı ş irkete temlik eden firmalar ı n muhasebe i ş lerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli
servisler kurmak.

C- Ş irkete temlik edilmi ş alacaklar ı n tahsilat ı için gerekli organizasyonu olu şturmak

D- Ş irket mü şterilerinin yurtiçi ve yurtd ışı al ı c ı lar ı hakk ı nda dan ış manl ı k hizmetleri vermek ve istihbarat
yapmak.

E- Benzer i ş kolunda çal ışan yabanc ı kuruluş lar ile muhabirlik ili şkisine girmek, bu i ş kolundaki yurtiçi ve
uluslararas ı birlik ve derneklere üye olmak.
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F- $irket maksat ve mevzuunun gercekle*tirilmesi icin, kurulacak organizasyon servislerinde cali*tirilacak
elemanlari yurticinde ve yurtdi*inda yeti*tirmek, bu amacla kurslar, seminerler ve egitim programlari
dilzenlemek, TUrkiye'de kurulmu* vaktfiara bagiva bulunmak.

G- Sirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurticinde ve yurtdi*inda her ce*it ta*inir ye ta*inmazi satin
almak, ihtiyac fazlasini tamamen veya kismen satmak, finansal kiralama olmamasi kaydiyla kiraya
vermek veya kiralamak, bu amaclarla gereken ithalati yapmak.

H- Kurulmu**irket ye milesseselere i*tirak etmek, kurulacak *irketlere ortak olmak.

I- Sirketin maksat ye mevzuuna ili*kin olarak her ce*it sozle*meleri yapmak, bu amacla ozel kurulu*lar
veya resmi makam ve mercilerle temasa gecmek, gereken anla*ma ye sozlemeleri akdetmek.

J- Her ce*it ta*inir ye ta*mmazIar (her Writ' kara, deniz ve hava araclari -gemi, ucak gibi- dahil) Uzerinde
ayni haklar tesis etmek, rehin, ticari iletme rehni ye ipotek almak, irket ve Ociincil ki0er icin ipotek
fek etmek, irketin mevzuu lie liglil olarak uçüncü ki 0er lehine yasal mevzuata ye simrlamalara uygun
olarak kefalet veya garanti vermek, her ce§it borclanchrici ve tasarrufi iiemIeri yapmak.

K- Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Kanunu ve diger mevzuat haUmlerinin izin vermi* oldugu her
türiü borclanma araclarmi her ce*idi lie tahviller, finansman bonolari, varliga dayali senetler, iskonto
esasi Uzerine dUzenlenenler de dahil diger borclanma senetleri, alma ye degi*tirme hakkina haiz senetler
lie her ce*it menkul kiymetlerin ihracini yapmak.

I.- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu kapsaminda kurulan Birlik'e Uye olmak,
Uyeligin gerektirdigi her WHO l ve i*lemleri yapmak, Birlik yOnetimine üye ye gorevli tayin etmek,
Birlik nezdinde kurulan Fatura Merkezi, Kredi Kayit BUrosu, Merkezi Kayit Kurulqu, Risk Merkezi
gibi yerlere gereken her tur10 bilgiyi vermek, liglil kurum ye kurulu*lara Uye olmak,
gerektirdigi her turIU i* ye i*lerni yapmak.

M- $irketin maksat ve mevzuuna ili*kin olarak yurticinde ve yurtdi*inda, $irketin bagirnli bir parcasini
olu*turacak ye faaliyetlerinin tarnamini veya bir kismini kendi ba*ina yapabilecek *ube acabilir, alabilir,
devir edebilir, *ubelerini kapatabilir.

N- Yukarida belirtilenlerden ba*ka, ileride *irket icin faydali ye gerekli gortilecek i*lere ye i*lemlere
giri*ilmek istendigi takdirde, konunun yonetim kurulu tarafindan genel kurula sunulmasi ve genel
kurulun bu konuda karar verrnesi gereklidir. Esas sozle*menin degi*tirilmesi niteliginde olan i*ler icin
6361 sayili Kanunun ye ilgiii alt dOzenlemelerinin esas sozle*me degi*ikliklerine ilikin hulaintlerinin
uygulanmasini mtheakip T.C. Gumrtik ve Ticaret Bakanligi'ndan izin alinacaktir. Sermaye Piyasasi
Kanunu kapsamina dahil olunmasi halinde ise Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan gereken izin ye onay
alinir. Sirket esas sozle*mesi,*irketin resmi Internet sitcsinde guncel olarak yayinlanir.

SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI 
Nladde 4:
Sirketin merkezi istanburdadir. Adresi; Biiyiikdere Cad. No:171 Metrocity 4 Merkezi A Blok Kat:7 Esentepe /
$i*1i / Istanburdur. Adres degisikliginde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde
ilan ettirilir ve ayrica T.C. GtimrUk ye Ticaret Bakanligi'na ve Bankacilik Duzenleme ye Denetleme Kurumu'na
degi*iklik tarihinden itibaren on be i*gunu icerisinde bildirilir. Tescil ve ilan ediirni adrese yapilan tebligat
*irkete yapilmi* sayihr. Tescil ve ilan edilen adresinden ayrilmi* olmasina ragmen, yeni adresini suresi icinde
tescil ettirmemi**irket icin bu durum fesih sebebi sayilir.

Sirket, T.C. GOrnriik ve Ticaret Bakanligi lie Bankacilik DUzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak
*artiyla, Tiirkiye'nin her yerinde ve yabanci Ulkelerde *ube acabilir. Sirket, her ne ad altinda olursa olsun *ube
di*inda te*kilatlanmaya gidemez ye acentelik veremez.

Subeler kurulduklari yerin Ticaret Siciline tescil ettirilir, tescilde bagli oldugu merkeze ait bilgiler ye siciline
atifta bulunulur.

SIRKETIN SCRESI 
Madde 5:
$irketin suresi esas sozle*menin ticaret siciline tescil ve ilan edi idigi tarihten itibaren sUresiz olarak kurulmu*tur.



$iRKETiN SERMAYESI 
Madde 6:
Sirketin sermayesi 50.000.000-TL (Elli Milyon Turk Lirast)'chr. Bu sermaye her bin 1 TL (Bir Turk Liras')
kiymetinde 50.000.000 adet hisseye ayrilmitir. Hisseler A, B, C grubundan olusmakta olup, Sekerbank Turk
Anonim Sirketi A grubu % 40,0000 hisseye, Sekerbank Turk Anonim Sirketi B grubu % 49,9999533 hisseye,
Sekerbank TA$ C grubu % 9,99998 hisseye, $eker Finansal Kiralama A.S. B grubu % 0,00002 hisseye, $eker
Yatirtm Menkul Degerler A.S. B grubu % 0,00002 hisseye, Sekerbank TAS Personeli Mun.Sos.Giiv.ve
Yard.San.Vak. B grubu % 0,00002 hisseye, All Giiray Demir B grubu c1/0 0,0000067 hisseye sahiptirler. Sermaye
antrum sonrasi hisse dagitimi asagidaki gibi olmustur:

Hissedarlann

Adi Soyadi envant: Sekerbank TAS
Grubu : A
Pay Say's] : 20.000.000,00
Pay Tutan : 20.000.000,00 TL
Pay Orani % : 40,0000

Adi Soyadt envant : Sekerbank TAS
Grubu
Pay Sayist 24.999.976,65
Pay Tutan 24.999.976,65 IL
Pay °rant % 49,9999533

Ach Soyach Onvarn : $ekerbank TA$
Grubu : C
Pay Sayist : 4.999.990,00
Pay Tutu! : 4.999.990,00 TL
Pay Oram : 9,99998

Adt Soyadi Onvani : $eker Finansal Kiralama A.S.
Grubu : B
Pay Saps! : 10,00
Pay Tutan : 10,00 IL
Pay Oran' % : 0,00002

Ad' Soyadt Onvani : $eker Yattrtm Menkul Degerler A.S.
Grubu : B
Pay Say's' : 10,00
Pay Tutart : 10,00 TL
Pay Oran' % : 0,00002

Ach Soyadi envant : $ekerbank TAS Personeli Mun. Sos. GUN/. ye Yard. San. Vak.
Grubu : B
Pay Say's' : 10,00
Pay Tutan : 10,00 TL
Pay Orani % : 0,00002

Adi Soyadi envant : Ali GUray Demir-(TCKN:16018748926)
Grubu : B
Pay Say's! : 3,35
Pay Tutan : 3,35 IL
Pay °rant % : 0,0000067

Onceki sermaye tutan olan 20.000.000.-TL'nin (Yirmi Milyon IL) tamami nakden odenmistir. Bu defa arttinlan
30.000.000.-TL (Otuz Milyon TL)'nin 5.000.000.-TL'si OlaganustU Yedeklerden, 25.000.000.-TL'si nakit
olarak karsilanmistir. Olagantistii Yedeklerden karstlanan 5.000.000.-TL sermaye antrimmin detaylan asagtdaki
yillara ait &Mem karlarindan kalan ve mevzuatm izin verdigi bakiyelerden karsilanarak artirtlacaktir. Buna gore
5.000.000.-IL;

- 2013 yth kanndan 80.189,91 TL,
- 2014 yth kanndan 4.211.057,79 TL,
- 2015 yill kanndan 70 752,30 IL,
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kullarnlarak karsdanmis olacalcur. 2015 yth kanndan serrnaye artinnunda kullantlabilir durumda olan
1.516.870,85 TL'Iik kalan bakiye, Olagantistii Yedekler hesabinda birakilmistir. Artinlan nakdi sermayenin
tamami muvazaadan an olarak tamamen taahhiit edilmi ve tescil tarihinden once odenmistir.

Onceki sermayenin odendigi ve "Olagantistii Yedekler" hesabinin icerigi, bankalarda bagimstz denetim yapmaya
yetkili kurulus olan Akis Bagtrnstz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MUsavirlik A.$. adina bagimsiz denetci
olan, Istanbul SMMM Odasma 18701 Oda Sicil Numarasi ile kayitli SMMM Orhan AKOVA tarafmdan
hazirlanan ve 15.06.2016 tarihinde diizenlenen raporlar ile tespit edilmistir.

II1SSE SENETLE R 
N1adde 7:
Hisse senetlerinin tamamt nama yazthdir. Hisse senetleri nakit karsiligi cikarthr. Hisse senetlerinin devri Turk
Ticaret Kanunu 490. ve 499• maddeleri hilkiimlerine, 6361 sayth Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman
$irketleri Kanunu'nun 11. maddesi huldimlerine ve ilgili dier mevzuat hiikUmlerine tabidir. $irket yonetim
kurulu birden fazla pay' temsil etmek Ozere cesitli kiiptirler halinde hisse senedi cikarabilir, cikarilmis kiipUrleri
bolebilir.

6361 sayth Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Kanunu'nun 11. maddesi hukumlerine uygun
olmayan pay devirleri ve edinimleri, Sirket pay defterine islenmez.

$irket kendi hisselerini rehin alamaz, ivazh iktisab edemez, TTK 382. madde hUkUmleri sakhdir. ivazstz
iktisablarda TTK'nm 383. 384. 385. ye 386. maddelerinin hatimleri uygulantr. Ancak sirketin Odenmis
sermayesi hicbir sartta 6361 sayth Kanun'da belirtilen asgari sermayenin altina inemez, TTK 381.madde hOkrnii
saklidtr.

Hissedar sayismi besten aza indiren hisse devirleri ve edinimleri bauldir. Bu tur devir ve edinimler Sirket pay
defterine islenmez.

SERMAYENIN ARTTIR11.11' AZALTILMASI 
Madde 8:
$irketin sermayesi, genet kurul karan ile Turk Ticaret Kanunu ve yikurliikteki mevzuat hUldirnleri dahilinde
artunlabilir veya azaltilabilir. Bu sebeple yapilacak esas sozlesme degiikligi icin 6361 sayth Kanunun ye ilgili
alt duzenlemelerinin esas sozlesme degisikliklerine ilikin huktimlerinin uygulanmasmi milteakip T.C.
ve Ticaret Bakanligi'mn izni alinir. Sermaye Piyasasi Kanunu'na tabi olunan hallerde, mevzuatin gerektirdigi
durumlarda Sermaye Piyasast Kurulu'ndan gerekli izin altnir. Sermayenin antrilma ve azalulma kararlan Sirket
internet sitesinde usultine uygun olarak duyurulur.

Yabanci sermayeyi tesvik kanunu ye ilgili mevzuat htiktimleri cercevesinde yurt disindan yabanci ortak ve
yabanci sermaye getirebilir ye arttinlan sermayeye isabet eden hisse senetleri ihrac edilebilir.

GENEL KURUL
Madde 9:
Genel Kurullar, olagan ve olaganustil toplanirlar. Olagan genel kurul, sirketin hesap devresi sonundan itibaren 3
ay icinde ye senede en az bir defa; olagantistO genel kurullar ise, Sirket islcrinin gerektirdigi hallerde ve
zamanlarda toplanir.

Genel kurul toplanulannda, her pay sahibinin oy hakki, sahip oldugu paylann itibari deerleri toplanunin, sirket
sermayesinin itibari degerinin toplamma oranlanmastyla hesaplantr. Pay sahibi genel kurul toplantilanna kendisi
kaulabilecegi gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Genel Kurul toplanttlanna yonetim kurulu baskani baskanlik eder. Baskanin bultinmachgt z2manlarda bu
vazifeyi baskan vekili ifa eder. Baskan vekili de yoksa baskanlik edecek zat yonetim kurulu tarafindan secilir.

$irket genel kurul toplantilarinda, Turk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yaztli hususlar muzakere edilerek
gerekli kararlar alinir.

Olagan ve olaganUstii genel kurullann yapilmasma alt usul ve esaslar, sirket yonetim kurulunca hazirlanan ve
genel kurulca onaylanan sirket ic yonergesine gore yapilir.

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAY IS! 
Madde 10:
Olagan ye Olaganustil Gene! Kurul toplanttlan ve toplanttlardaki nisaplar Turk Ticaret Kanunu ve $irket ic
Yonergesinde belirtilen htikiimlere tabidir. $irket 1c Yonergesi ye ihtiyac halinde degisiklikleri Yonetim Kurulu



tarafindan hazirlatur ye Genel Kurulun onaytyla yUriirltige girer. fc yonergenin tescil ye ilan edilmesi
zorunludur.

Genel Kurul toplantilan elektronik ortamda yapilabilir ye kararlar almabilin Bunun icin Sirket Yonetim
Kurulunun karar almast ye usulune uygun ilan etmesi gereklidir. Elektronik gene! kurullann toplanmast ye karar
almast 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayth Resmi Gazete'de yaytmlanan "Anonim Sirketlerde Elektronik Ortamda
Yaptlacak Genel Kurullara iliskin Yonetmelik" hiikUmlerine tabidir. Antlan Yonetmelikte hukilm bulunmayan
hallerde 28/11/2012 tarih ye 28481 sayth Resmi Gazetede yaytmlanan "Anonim Sirketlerin Gene! Kurul
Toplanfilannin Usul ve Esaslan lie Bu Toplanttlarda Bulunacak GiimrUk ye Ticaret Bakanligt Temsilcileri
Hakkinda Yonetrnelik' hukumleri kiyasen uygulantr.

Genel kurullara elektronik ortamda katilma, oneride bulunma, goriis actklama ve oy verme, fiziki katilmarun ye
oy vermenin bUtOn hukuki sonuclannt dogurur.

TOPLAIV1 I VERI 
Madde 11:
Genel Kurullar, sirketin merkezinde veya yonetim kurulunun uygun gorecegi yerlerde toplantr.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMS1LCiSi BULUNMASI 
Madde12:
Gerek olagan, gerekse olaganUstii eenel kurul toplantilannda T.C. GUmrUk ve Ticaret Bakanfigt Temsilcisi hazir
bulunur ye toplantt tutanaklannt Toplantt Baskanligt ile birlikte imza eder. Temsilcinin ve toplantt baskanh,gtrun
imzastm tastmayan toplantt tutanaklan gecersizdir. Toplam] titian* TTK 422. maddesi esaslannt icerir sekilde
haztrlantr, ticaret sidle noter onayli bir Mishast verilir, tescil ve ilana tabi kararlar tescil ve ilan ettirilir. Aynca
tutanak hemen sirket Internet sitesine konulur.

TENIS1LCi TAYiNi VE OY HAKKI 
Madde 13:
Olagan ye olaganUstii genel kurul toplantilannda hazir bulunan hissedarlann ye vekillerinin her hisse icin bir oy
hakki varchr. Genel Kurul Toplanfilannda hissedarlar kendilerini diger hissedarlar yeya disandan tayin ettikleri
bir vekil vasitast lie temsil edilirler. $irkete hissedar olan vekiller kendi oylanndan baska temsil ettikleri
hissedarlann sahip oldugu oylan kullanmaya yetkilidirler.

ILANLAR
Madde 14:
$irkete ait ilanlar, UK 35. maddesinin 4. fikrast hukUmleri sakh kalmak kosulu lie asagidaki sekillerden birisi
veya birkact lie birlikte yapihr.

Sirkete ait genel kurullar cagrill veya cagnsiz usulde yapthr. Genel kurulun toplantiya cagn usuliine sirket
yonetim kurulu karar verir ye cagnlar sirket lc yonergesinde belirlenen usul ye esaslara uygun olarak yapthr.
Yonetim kurulu gerek gormesi halinde ilanlan aynca, sirket merkezinin bulundwau yerde ctkan bir gazetede en
az onbes gun Once ilan ederek yapabilir.

Cagn usulti He ilanlar, sirket ic yonergesinde belirtilen sekilde, UK 414. maddesi hilkUmlerine gore, cagnsiz
usulde ise, sirket ic yoncrgesinde belirtilen sekilde, UK 416. maddesi hiikUmlerine gore yapthr.

Her halukarda, genel kurulun toplanttya cagnlmasma iliskin ilanlar, UK 414. maddesi geregince, ilan ye
toplantt giinleri hang olmak Caere en az iki hafta Once yapilmast mecburidir.

Sermayenin azalfilmasina ye sirketin sona ermesine ait ilanlar strastyla TTK 412. 532. ve 541. maddelerinin
hUkUmleri ile uygulantr.

AzIlk haklan ye Turk Ticaret Kanunu'nda belirtildigi iizere mahkeme karan lie yaptlan ilanlarda, sirket ic
yonergesi hUktimleri uygulamr.

Elektronik ortamda genel kurul yapilmasma karar verilmesi halinde ilan elektronik gene! kurul sisteminde de
yapthr.

VONET1M KURULU VE SIDRESi 
Madde 15:
$irketin ileri ye yonetimi, genel kurul tarafindan secilen aralannda sirket Genel  oldugu en az 3 en
cok 7 Oyeden teskil olunan bir yonetim kurulu tarafindan yurUtUiUr. $irket Genel Müdiirü, Genel MUclUr'iln
bulunmadigt hallerde vekili, oneti Kurulu'n n dogal uyesidir. Yonetint Kumlu ilk toplantisinda aralanndan
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bir baş kan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde bir murahhas üye seçer. Yönetim kurulunun görev süresi üç
y ı ld ı r. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinden
herhangi birinden bo şalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğ in süresini tamamlamak ve yap ı lacak
ilk genel kurulun onay ı na sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördü ğ ü
takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman de ğ i ştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda
değ ildir.

$ İ RKET İ N YÖNETIMI, TEMSIL ve İ I ,ZAMI 
Madde 16:
Ş irketin yönetimi ve d ışar ı ya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Ş irket ad ı na düzenlenecek tüm belgelerin ve
imzalanacak olan sözle şmelerin geçerli olabilmesi ve ş irketi ilzam edebilmesi için, bunlar ı n ş irket ünvan ı alt ı na
konmuş ve ş irketi ilzama yetkili en az iki ki ş inin imzas ı n ı taşı mas ı gereklidir. Bu hususta gerekli düzenlemeler
yapmaya TTK 370. maddesi uyar ı nca yönetim kurulu yetkilidir.

TTK 372. maddesi gere ğ ince, Ş irket ad ı na düzenlenecek belgelerde ş irketin merkezi, sicile kay ı tl ı olduğu yer ve
sicil numaras ı gösterilir.

VÖNET İ M KURULU GÖREV VE YETI: İ LER İ 
Madde 17:
Yönetim Kurulu ş irketin esas sözleş mesinin üçüncü maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsam ı na giren her
türlü i ş ve i ş lemleri, ş irket ad ı na yapmak ve ş irket ünvan ı n ı kullanmak yetkisine sahiptir. Ş irket içi
yönetmeliklerin ve ş irket ad ı na imza koyacak ki ş ilerin tespiti, temsil yetkisi verilen ki ş ilerin temsil şeklini ve
temsil yetkisinde s ı n ı rland ı rma yap ı lmas ı n ı , bankalar ve di ğer kredi kurumlar ı ndan sağ lanacak kredilere karşı her
türlü teminat ı n gösterilmesi, ortakl ı klar kurulmas ı , kurulu ş lara i ştirak edilmesi ve bunlardan ayr ı lmas ı , tasfiye
yoluna gidilmesi, ş irket ad ı na gayrimenkul al ı nmas ı , kiraya verilmesi, sat ı lmas ı ve üzerine inşaat yap ı lmas ı
kararlar ı , Türk Ticaret Kanunu. Sermaye Piyasas ı Kanunu ve di ğer mevzuat hükümlerinin izin vermi ş olduğu her
türlü borçlanma araçlar ı n ı her çe ş idi ile tahviller, finansman bonolar ı , varl ıga dayal ı senetler, iskonto esas ı
üzerine düzenlenenler de dahil di ğer borçlanma senetleri, alma ve değ i ştirme hakk ı na haiz senetler ile her çe ş it
menkul k ı ymetlerin ihrac ı n ı yapmak kararlar ı , Yönetim Kurulu yetkileri içerisindedir. Borçlanma senetleri ile
her çeş it menkul k ı ymet ihrac ı na ili şkin düzenleme ve s ı n ı rlama içeren TTK 504. 505. ve 506. maddeleri
hükümleri uygulamada gözetilir.

Ş irket Genel Müdürünün Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Ş irketleri Kanunu'nun 13. maddesi
hükümlerinde belirtilen nitelikleri ta şı mas ı ve ayr ı ca yönetim kurulu üyelerinin yar ı s ı ndan bir fazlas ı n ı n ayn ı
kanunda genel müdür için aranan mesleki tecrübe şartlar ı n ı taşı malar ı zorunludur.

YÖNETIM KURULU TOPLANTII,ARI VE (1YELER İ N f'CRETLER İ 
Madde 18:
Yönetim kurulu, ş irket i ş leri gerektirdikçe toplan ı r. Ancak yönetim kurulunun ayda en az bir defa toplanmas ı
zorunludur. Bu hususta TTK 390. maddesi hükümleri uygulan ı r. Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurulca
kararlaş t ı r ı lacak ayl ı k ücret verilir.

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDINICILARI 
Madde 19:
Yönetim Kurulu, ş irketin teknik ve idari i ş lerini yürütmek üzere kendi üyeleri aras ı ndan veya d ışar ı dan birisini
Genel Müdür tayin eder. Genel Müdür'ün, bulunmad ığı hallerde vekilinin ve Genel Müdür Yard ı mc ı lar ı 'll ı n
6361 say ı l ı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Ş irketleri Kanunu ile BDDK yönetmelikleri ve ilgili
diğer mevzuat tarafı ndan belirlenen niteliklere sahip olmalar ı gereklidir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu
tarafı ndan verilen ve mevzuatta belirtilen tüm görev ve yetkilere sahiptir.

DENETÇ İ LER
Madde 20: (A1iilga: 28.03.2013 tarihli Genel Kurul karar ı ile esas sözleşme metninden ç ıkarılmıştı r.)

HESAP DÖNEMI 
Madde 21:
Ş irketin hesap ay ı dönemi Ocak ay ı n ı n birinci gününden ba ş layarak Aral ı k ay ı n ı n sonuncu günü sona erer.
Birinci hesap y ı l ı ş irketin kesin olarak kuruldu ğu tarihten baş lar ve ayn ı y ı l ı n aral ı k ay ı n ı n sonuncu günü sona
erer. Ş irket tutacag ı defterlerde, bilanço ve kay ı t düzenlerinde TTK n ı n ilgili maddeleri ile 6361 say ı l ı Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Ş irketleri Kanunu'nun 14. maddesi hükümleri ve bu maddeye dayan ı larak
ç ı kar ı lan yönetmelikler ve mevzuat hükümleri uygulan ı r.
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T.C. GCMRCK VE TiCARET BAKANLI61 ILE BANKACILIK DCZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA (;ONDERILECEK BELGELER
Madde 22:
Sirketin bilancolan ile kar ve zarar cetvellerinin bir ornegi; irket genel kurulunun toplandigi tarihten itibaren bir
ay icerisinde, yonetim kurulu faaliyet raporu lie birlikte Bankacilik Dilzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanligi ve Sermaye Piyasasi Kanunu ye diger mevzuatlarda ongonilmesi halinde Istanbul
Menkul 1(13/metier Borsasi, Sermaye Piyasasi Kurulu, Kamuyu Aydinlatrna Platformu, T.C. Merkez Bankasi,
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Birligi, T.C. Maliye Bakanligi, T.C. Hazine Muste§arligi
gibi kurum ve kurul4ara gonderifir veya genel kurul toplantisinda hazir bulunan iigiii T.C. Gurnruk ve Ticaret
Bakanlik temsilcisine verilir.

Bankacilik DOzenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan belirlenen esaslar ve ornege uygun olarak, mart,
haziran, ey101 ye aralik ay sonlan itibari lie diizenlenecek i.ic aylik hesap ozetleri ve Bankacilik Dtizenleme ye
Denetleme Kurumu'nca gerekli gonilecek bilgi ve belgeleri, Bankacillk Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nca
belirlenen siireler icerisinde, usul ve esaslanna uygun bir §ekilde gonderir.

KARIN TESPiTi VE DA6ITIMI 
Madde 23:
$irketin bir hesap donemi icinde elde ettigi gelirlerden her tUrlil gider, kar§iliklar, masraflar ve vergiler ciktiktan
sonra kalan miktar yillik safi kardir. Sirketin mall tablolan, 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman $irketleri Kanunu ile Bankacilik Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafmdan yururluge konulan
diger diizenlemelerle belirlenen usul ve esaslar cercevesinde hazirlamr.

a) Safi kann °A) 5'i genel kanuni yedek akce olarak ayrihr.

b) Kalandan pay sahiplerine oclenmi sermaye lizerinden % 5 oraninda birinci temett0 ayrilir.

c) Bakiye kann kismen veya tamamen pay sahiplerine dagifilmasiyla, Yonetim Kuruluna temettii
odenmesi veya fevkalade yedek akceye aktarilmasma Genel Kurul yetkilidir.

d) Turk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fikrasinin (c) bendi uyarinca salt kardan 519.
maddenin birinci fikrasinda yazili kanuni yedck akce ve pay sahipleri icin % 5 kar payi ayrildiktan
sonra, pay sahipleri ile kara i§tirak eden diger kimselere d4itilmasi kararlaorilan kismin yiizde onu
ikinci yedek akce olarak genel kanuni yedek akceye eklenir.

YEDEK AKCELER
Madde 24:
Sirket tarafmdan aynlan yedek akce hakkinda TI-K 519, 520 ye 521 nolu maddeleri huktimleri uygulamr.

YASAL FICKCMLER 
Madde 25:
4 bu csas sozlqmede bulunmayan hususlar hakkinda TTK ve ilgili mevzuat hUkUmieri uygulatur.

Gecici Madde 1: (Mitlga: 28.03.2013 iarihli Gene! Kurul karart ile esas sozlelme metninden ctkarilmtstir.)

Gecici Madde 2: (Mii1ga: 28.03.2013 tarihli Gene! Kurul Icarart lie esas sitlesme metninden ctIcardnusur.)

Gecici Madde 3: (Mu1ga: 28.03.2013 tarihli Gene! Kurul karan lie esas soz1esme metninden ctkartImistir.)
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EK 2:

Ş EKER FAKTORING A. Ş .
GENEL KURUL ÇALI ŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA İ Ç YÖNERGE

BIRINCI BÖLÜM
Amaç ve Kapsam. Dayanak ve Tan ı mlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Iç Yönergen ı n amac ı ; Şeker Faktor ı ng Anon ı m Ş irketi ( Ş irket) Genel Kurul toplant ı lar ı n ı n 6102
say ı l ı Türk Ticaret Kanunu'na, 6361 say ı l ı Finansal Kiralama, Faktonng ve Finansman Ş irketleri Kanunu'na, ilgili
mevzuata ve ş irket esas sözle şmesine uygun olarak yap ı lmas ı n ı n sağ lanmas ı . ş irketin genel kurul çal ışmalar ı n ı n
esas ve usullerine ili şkin kurallar ı n ı n belirlenmesidir
(2) Bu İ ç Yönerge, ş irket olağan ve olağanüstü genel kurul toplant ı lar ı nda uygulanacak usul ve esaslar ı kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - Bu iç Yönerge 13/1/2011 tarihli ve 6102 say ı l ı Türk Ticaret Kanunu'ria."Anonim Ş irketlerin Genel
Kurul Toplant ı lar ı n ı n Usul Ve Esaslar ı ile Bu Toplant ı larda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanl ığı Temsilcileri
Hakk ı nda Yönetmelik" hükümlerine ve ş irket esas sözle şmesinin 9 maddesine dayan ı larak haz ı rlanm ışt ı r.
Tan ı mlar
MADDE 3 - Bu Iç Ydnergenin uygulanmas ı nda;
a) Bakanl ı k: Gümrük ve Ticaret Bakanl ığı n ı ,
b)Bakanl ı k Temsilcisi. Ş irketlerin genel kurul toplant ı lar ı na kat ı lmak üzere gorevlend ı r ı len memuru.
c) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): Genel kurullara elektronik ortamda kat ı lmay ı tem ı nen 06/1212012 tarihli
ve 6362 say ı l ı Sermaye Piyasas ı Kanunu'nun 13. maddesi uyar ı nca paylar ı Merkezi Kay ı t Kurulu ş u taraf ı ndan
kayden izlenen borsaya kote ş irketler için Merkezi Kay ı t Kurulu şu taraf ı ndan sağ lanacak elektronik platformu ve
diğer ş irketlerin 6102 say ı l ı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin uçur ıcü f ı kras ı uyar ı nca kuracaklar ı
veya destek hizmeti alabilecekleri biliş im sistemini,
ç) Elektronik Ortamda Kat ı lma: Anon ı m ş irket genel kurul toplant ı lar ı na Elektronik Genel Kurul Sisteminden
kat ı lmay ı , görü ş aç ı klamay ı , öneride bulunmay ı ve oy kullanmay ı ,
d) iç yönerge: Ş irketlerin genel kurul çal ışma esas ve usullerine ilişkin kurallar ı içeren düzenlemeyi,
e)TTK: 13/1/2011 tar ı hl ı ve 6102 say ı l ı Türk Ticaret Kanununu,
f) Mahkeme: Şirketin merkezinin bulundu ğu Asliye Ticaret Mahkemesini,
g) Ş irket: Şeker Faktoring A Ş .'yi,
ğ ) BDDK: Bankac ı l ı k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu
h) Kurul: Bankac ı l ı k Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nu
1) Birleş im Genel kurulun b ı r günlük toplant ı s ı n ı ,
i) Oturum . Her birleş imin dinlenme, yemek aras ı ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
j) Toplant ı . Olağan ve olağanustu genel kurul toplant ı lar ı n ı ,
k) Toplant ı başkanl ığı : TTK'n ı n 419 uncu maddesinin birinci f ı kras ı na uygun olarak genel kurul taraf ı ndan
toplant ı y ı yönetmek üzere seçilen toplant ı başkan ı ndan, gere ğı nde genel kurulca seçilen toplant ı baş kan
yard ı mc ı s ı ndan. toplant ı ba şkan ı nca belirlenen tutanak yazman ı ndan ve toplant ı başkan ı n ı n gerekli gormes ı
halinde oy toplama memurundan olu şan kurulu,
ifade eder.

İ K İ NC İ BÖLÜM
Genel Kurulun Çal ışma Usul ve Esaslar ı

Uyulacak hükümler
MADDE 4 - (1) Toplant ı , TTK'n ı n, ilgili mevzuat ı n ve esas sözleşmenin genel kurula ili şkin hükümlerine uygun
olarak yap ı l ı r
Genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri
MADDE 5 - (1) Genel kurul a şağı da belirtilen görev ve yetkilerini bir ba şka organ veya ki ş ilere devredemez
a) Esas sözle şmenin değ iş tirilmesi.
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden al ı nmas ı ile ücret, huzur hakk ı , ikramiye ve prim gibi haklar ı n ı n
belirlenmesi ve ibralar ı hakk ı nda karar verilmesi.
c) Kanunda öngörülen istisnalar d ışı nda denetçinin seçimi.
ç) Finansal tablolara, yönetim kurulunun y ı ll ı k faaliyet raporuna, y ı ll ı k kâr üzerinde tasarrufa, kar paylar ı ile kazanç
paylar ı n ı n belirlenmesine, yedek akçen ı n sermayeye veya da ğı t ı lacak kara kat ı lmas ı dahil. kullan ı lmas ı na dair
kararlar ı n al ı nmas ı .
d) Kanunda öngörülen istisnalar d ışı nda ş irketin sona ermesine ve tasfiyeden dönülmes ı ne karar verilmesi
e)Önemli miktarda ş irket varl ığı n ı n toptan sat ışı .
f) Aksi kanunlarda öngörülmedikçe, her türlü tahvil, finansman bonolar ı , varl ığa dayal ı senetler, iskonto esas ı

Aaüzerine düzenlenenler de dahil, di ğer borçlanma senetleri, al v\e değ iştirme hakk ı n ı haiz senetler ı le her çeşit
menkul klymetierin ç ı kar ı lmas ı veya bu hususta yönetim kuruiiina etki verilmesi.
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g)Birlesme, bOlUnme, tUr degistirme kararlannin alinmast
§) Hakimiyet stalesmesinin onaylanmast
h)Genel kurulun caltsma esas ve usullenne iliskin ic yOnergenin onaylanmast veya degistirilmesi
1) Sermayenin azaltilmasina iliskin yOnetim kurulunca hazirlanan raporun onaylanmast
i) $irketin tescil tanhinden itibaren iki yil icinde bit isletme veya aynin esas sermayenin onda birini asan bir bedel
karsiliginda devralinmasina veya kiralanmasina iliskin yapilmis sozlesmelenn onaylanmasi.
(2) Birinci fikrarun (b) bendi uyarinca secilecek yonetim kurulu Uyelerintn.
a)TUzel kis, adina tescil edilecek gercek kisi de dahil olmak (*mere tam ehliyetli olmast,
b) 14/7/1965 tanhli ve 657 sayilt Devlet Memurlan Kanununun 28 inct maddest hUkrnii saki' kalmak kaydiyla
Devlet memuru olmamast,
C) lflasina karar venlmemis olmast.
c)6361 sap!' Finansal Kiralama, Faktonng ve Finansman Sirketi Kanunu. bu Kanuna istinaden BDDK tarafindan
belirlenen sartlart ye sirketin esas sOzlesmesi ile getirilen Ozel sartlan tasimast,
zorunludur
(3) Genel kurul toplantisinda haztr bulunmayanlann yonettm kurulu Oyeliklerine secilmesi halinde. bunlann bu
gdreve aday olduklanni veya gorevt kabul ettiklerint beltrten yazili beyanlannin bulunmast sarttir
Toplanti cesitleri
MADDE 6 - (1) Sirkette asagida sayilan genel kurul toplantilan yapihr
a)Olagan genel kurul toplantist: $irket organlannin secimine, finansal tablolara. ydnetim kurulunun yilltk faaliyet
raporuna, Orin kullanim sekline, dagiblacak kar ve kazanc paylannin oranlannin belirlenmesine, yonetim kurulu
Uyelennin ibralart lie faaliyet ddnemlerini ilgilendiren ve gerekli gdrUlen diger konulara tliskin miizakereler yapmak
ve karat almak Uzere her hesap dOnemi icin her yilMart ayi sonuna kadar yaptlan toplantilardir
b) OlaganUstli genel kurul toplantisr Sirket icin lazumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler ciktigi takdirde
yaptlan ve gundemini toplantt yapilmasint gerektiren sebeplerin olusturdugu toplantilardir.
Top'ant( zamani
MADDE 7- (1) Genet kurul toplanblan asagida belirtilen zamanlarda yapihr,
a)Olagan genel kurul toplantist, her hesap ddnemi sonundan ittbaren (ic ay icinde.
b) OlaganUstii genel kurul toplantist, sirket icin toplantinin yapilmasint gerektiren durumlann ortaya ciktigi
zamanlarda.
Toplanti yeni
MADDE 8 - (1) Genel kurul toplantilan, sirketin merkezinin bulundugu mUlki 'dare birimi sinirlan icinde ya da
Ybnetim Kurulunca uygun gdrulen yerlerdeyapilir Sirket merkeztrun bulundugu yerde toplantintn hangi adreste
yaplacaginin belirlenmesi yetkisi YOnetim Kurulu'na aittir.
(2) cagn ilaninda, toplanti yen i dogru, anlasilir ve aynnbli bicimde belirtilir.
cagnya yetkili olanlar
MADDE 9 - (1) Olagan ve olaganiistU genel kurullar. gdrev siiresi sona ermis olsa bile yOnetim kurulu tarafindan
yapilir.
(2)YOnetim kurulunun mevcut olmamast veya devamli olarak toplanamamast yahut toplantt nisabinin olusmasma
imkan bulunmamast halinde. TTK'nin 410 uncu maddesinin ikinci fikrasina Ore, mahkemeden izin alan pay
sahib' genel kurulu toplantiya cagtrabilir
(3)Sirket serrnayesinin en az onda bmni olusturan azlik pay sahiplen. yOnetim kurulundan, gerektinci sebeplen ve
gundemi belirterek, genel kurulun toplantlya cagrilmasint veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara
baglanmasint istediklen hususlann gUndeme konulmasint yazili olarak noter aractligtyla isteyebilider GOndeme
madde konulmast isteminin, cagn Ilantrun TOrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayimlanmasina iltskin ilan Ucrebnin
yatinlmast tanhinden once ydnettm kuruluna ulasmts olmast gerekir.
(4)AzIlk pay sahiplertnin. genel kurulun toplantlya cagnImasina il4kin yOnetim kuruluna yaptiklan basvurunun
kabul edilmesine ragmen kirkbes gun icensinde toplantt cagnsinin ydnetim kurulu tarafindan yapilmamasi halinde
azlik pay sahiplert, genel kurulu toplantlya c,agtrabilir.
(5) AzIlk pay sahtplennin. genel kurulun toplantiya cagnImasina iliskin talebtnin ydnetim kurulu tarafindan
reddedilmesi veya yedi is guni.) icensinde olumlu cevap verilmemesi Uzerine TTK'nin 412 nct maddesi geregince
mahkemece atanmis kayytm tarafindan genel kurul toplantiya cagnlabilir
(6)Tasfiye halinde olan sirketlerde tasfiye memurlart, gdrevlen ile ilgili konular icin genet kurulu toplantlya
cagirabilirler
cagri usulii
MADDE 10 - (1) Genel kurul, toplantlya. esas sozlesmede belirtilen sekilde, internet sitesmde ye her halde
TUrkiye Ticaret Sic',li Gazetesmde yaytmlanan Ilan ile cagrilir. YOnetim Kurulu gerek gOrmesi halinde tlanlan
aynca, sirket merkezinin bulundugu yerde clkan bur gazetede en az onbes On Once ilan ederek yapabilir.
can, toplantiya elektrontk ortamda kattlma ststemininin uygulanmast durumunda. elektronik genel kurul

sisteminde de yapilir.Aynca, pay defterinde yazilt pay sahiplen Ile Onceden sirkete pay senedi veya pa\a . ligini
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ispatlayict beige vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplanti Orli) ile gundem ve ilanin ciktigi veya cikacagi
gazeteler laden taahhUtIU mektupla bildirilir.
(2) Genet kurulun toplantiya cagrisi, ilan ve toplantt gunlen hanc olmak Uzere. toplantt tanhinden en az iki hafta
Once yapilir.
(3)carsi yapilan ilk toplantida nisabin temin edilememesi halinde, genet kurul ayni usulle yeniden toplantiya
cagrilir. Ilk toplantinin ilan metnine. nisabin saglanamamast halinde yapilacak ikinci toplantinin cagrisina dair
hUkUmler konulmaz. konulmasi halinde hUkUm ifade etmez.
(4)Azligin istemi Ozerine, TTK'nin 420 nci maddesinin birinci fikrasi uyannca genet kurul toplantisinin, toplanti
baskaninin karanyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme karan, TUrklye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
edihr ve Internet sitesinde karar tarihinden itibaren en gec be gun icinde yayimlanir. Ertelenen genet kurul bir ay
sonra yapilmak Ozere, cagn usulune uyularak tekrar toplantlya cagrilir
ilanin icer4
MADDE 11 — (1) Genel kurulun toplantiya gagrilmasina iliskin ilanlarda ve pay sahiplerine gOnderilecek
mektuplarda:
a) Toplanti gUnti ve saati,
b) Toplanti yen,
C) GUndem,
c) Gundemde esas sOzlesme degisikligi var Ise degisen maddenin/maddelerin eski ve yen' sekilleri,
d) cagrinin kimin tarafindan yapildigi.
e) Ilk toplantinin herhang bir nedenle ertelenmesi Uzerine genet kurul yentden toplantiya cagrillyor Ise. erteleme
sebebi ile yapilacak toplanttda yeterli olan toplanti nisabi.
f) Olagan toplanti ilanlarinda, finansal tablolann, konsolide finansal tablolann, yelnetim kurulu yillik faaliyet
raporunun, denetleme raporunun ve yOnetim kurulunun kar dagitim onerisinin sirket merkez ve sube adresleri
belirtilmek suretiyle anilan adreslerde pay sahiplerinin incelemesine hair bulunduruldugu.
belirtilir
(2) Yapilacak ilanda, genet kurul toplantisinda kendisini vekil vasitastyla temsil ettirecekler icin vekaletname
Orneklerine de yer verifir.
cagnsiz toplanti

MADDE 12 — (1) BUtOn pay sahipleri veya temsilcileri, aralanndan bin itirazda bulunmadigi takdirde, cagn usulOne
uyulmakstzin genet kurul olarak toplanabilir ve bu toplanti nisabl varoldugu sUrece karar
Gundem
MADDE 13— (1) Olagan genet kurul toplantistnin gUndeminde siraslyla u hususlar bulunur-
a)Actlis ve toplanti baskanliginin olusturulmast.
b)YOnetim kurulunca hazirlanan yillik faaliyet raporunun okunmasi ve mUzakeresi.
C) Denetci raporlannin okunmast.
c) Finansal tablolann okunmasi. muzakeresi ve tasdiki.
d)YOnetim kurulu Uyelerinin ve denetplerin ibrasi
e) Kann kullanim seklinin, dagitilacak kar ve kazanc paylan oranlannin belirlenmesi.
f) YOnetim kurulu Uyelertnin Ucretleri ile huzur hakki, ikramiye ve prim gibi haklann belirlenmesi.
g) Faaliyet yin icinde yonetim kurulu Uyeliklerinde eksilme meydana gelmis ve yonetim kurulunca atama yapilmis
ise atamanin genet kurulca onaylanmast
g) GOrev sUreleri sona ermis olan yOnetim kurulu Uyelerinin secilmesi, ayet esas stizlesmede gOrev sUreleri
belirtilmemisse gbrev sUrelerinin tespiti.
h) Denetcinin sectmi.

Varsa esas stalesme degisikliginin gOrUsUlmesi.
i) Luzum gorUlecek sair hususlar.
(2) LUzum gOrUlen sair hususlar gOndeme acikca yazilir. GOrlisulecek konu tinceden tespit edilip gOndeme
yazilmadan, "10zum gOrulecek sair hususlar" seklinde bin gundem maddest belirienmez
(3) TTK ve esas sOzlesme geregi, genet kurulun yetkisinde olan ve oIaanustü genet kurul toplanti gUndemini
olusturan her tOrIU konu, olagan genet kurul toplanti gOndemine yazilabilir.
(4) Azligin sUresi icinde mijracaat etmesi halide, gorUsUlmesini istedigi konular yOnetim kurulu tarafindan
gundeme alintr.
(5)Yapilan denetim sonucunda veya herhangt bir sebeple Bakanlikca, sirket genet kurulunda gorUsUlmesi tstenen
konulann gundeme konulmast zorunludur.
(6)GUndem, genet kurulu toplantlya cagtran tarafindan belirlenir.
(7)OlaganUstii genet kurul toplantisinin gundemini, toplanti yapilmastni gerektiren sebepler olusturur.
(8)Asagida belirtilen istisnalar disinda, toplanti gUnderninde yen almayan konular gOrOsUlemez ve karara
baglanamaz: %-----
a)Ortaklarin ta minin hair bulunmast halinde, gOndeme oybirligi ilIonu ilave edilebilir.
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b) TTK'n ı n 438 inci maddesi uyar ı nca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer al ı p
almad ığı na bak ı lmaks ı z ı n genel kurulca karara ba ğ lan ı r.
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden al ı nmalar ı ve yenilerinin seçimi hususlar ı , y ı l sonu finansal tablolar ı n
muzakeresi maddesiyle ilgili say ı l ı r ve gündemde konuya ili şkin madde bulunup bulunmad ığı na bak ı lmaks ı z ı n
'stern halinde do ğ rudan görüşülerek karar verilir
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk. yetersizlik, ba ğ l ı l ı k yükümünün ihlali, birçok ş irkette üyelik
sebebiyle görevin ifas ı nda güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullan ı lmas ı gibi hakl ı sebeplerin varl ığı halinde,
yönetim kurulu üyelerinin görevden al ı nmas ı ve yerine yen ı lerinin seçilmesi hususlar ı genel kurulda haz ı r
bulunanlar ı n oy çokluğuyla gündeme al ı n ı r.
(9) Genel kurulda müzakere edilerek karara ba ğ lanm ış gündem maddesi, haz ı r bulunanlar ı n oy birliğ i ile karar
verilmedikçe yeniden görü şülüp karara bağ lanamaz.
Toplant ı da haz ı r bulundurulacak belgeler
MADDE 14 - (1) Genel kurul toplant ı yerinde,
a) Ş irketin esas sözle ş mesi,
b) Pay defteri,
c)Toplant ı ya çağ r ı n ı n yap ı ld ığı n ı gösteren gazete ve di ğer belgeler,
ç) Yönetim kurulunca haz ı rlanan y ı ll ı k faaliyet raporu,
d) Denetç ı raporu,
e) Finansal tablolar,
f) Gündem,
g) Gündemde esas sözleş me değ iş ikliğ i varsa, 6361 say ı l ı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin esas sözleş me
değ i ş ikliğ ine ili şkin hükümlerinin uygulanmas ı n ı müteakip Bakanl ı ktan al ı nan izin yaz ı s ı ve eki değ i ş iklik tasar ı s ı ,
ğ ) Haz ı r bulunanlar listesi.
h)Genel kurul erteleme üzerine toplant ı ya çağ r ı lm ışsa b ı r önceki toplant ı ya ili şkin toplant ı tutanağı .
fiziki ve/veya elektronik ortamda haz ı r bulundurulur
Toplant ı yerine giriş ve haz ı rl ı klar
MADDE 15 - (1) Toplant ı yerine, yönetim kurulu taraf ı ndan düzenlenen haz ı r bulunanlar listesine kay ı tl ı pay
sahipleri veya bunlar ı n temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, Bakanl ı k temsilcisi ve toplant ı
ba şkanl ığı na seçilecek veya görevlendirilecek ki şiler girebilir Ş irketin ust düzey yöneticileri, genel kurulda faydas ı
olacağı anlaşı lan diğer çal ışanlar ı , ses ve görüntü alma teknisyenleri toplant ı yerine gireb ı lir.
(2) Toplant ı yerine giri ş te, gerçek ki ş i pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyar ı nca kurulan elektronik
genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri. gerçek ki ş i pay sahiplerinin temsilcilerinin
temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel ki ş i pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini
ibraz etmeleri ve bu suretle haz ı r bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmi ş yerleri imzalamalar ı şartt ı r. Söz
konusu kontrol i ş lemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunc,a görevlendirilen b ı r veya birden fazla yönetim
kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen ki ş i veya kiş iler taraf ı ndan yap ı l ı r
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplant ı yerinin haz ı rlanmas ı na, toplant ı s ı ras ı nda ihtiyaç duyulacak
k ı rtasiyen ı n, dokumanlar ı n. araç ve gereçlerin toplant ı yerinde haz ı r bulundurulmas ı na ili şkin görevler yönetim
kurulunca yerine getirilir
Haz ı r bulunanlar listesi
MADDE 16 - (1) Genel kurul toplant ı s ı na kat ı labilecekler listesi pay deften kay ı tlar ı na göre yönetim kurulunca
haz ı rlan ı r ve söz konusu liste yönetim kurulu ba şkan ı veya ba şkan ı n yetkilendireceğ i yönetim kurulu üyelerinden
biri taraf ı ndan imzalan ı r
(2) Genel kurul toplant ı s ı na kat ı labilecekler listesi, "Anon ı m Ş irketlerin Genel Kurul Toplant ı lar ı n ı n Usul Ve
Esaslar ı Ile Bu Toplant ı larda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanl ığı Temsilcileri Hakk ı nda Yonetmelik-deki
örneğe uygun olarak haz ı rlan ı r.
(3) Yönetim kurulunca haz ı rlanan genel kurul toplant ı s ı na kat ı labilecekler listesi, toplant ı da haz ı r bulunan pay
sahipleri veya temsilcileri. toplant ı ba şkan ı ı le Bakanl ı k temsilcisi taraf ı ndan imzalan ı r ve haz ı r bulunanlar listesi
ad ı n ı al ı r.
Toplant ı da bulunma zorunlulu ğ u
MADDE 17 - (1) Genel kurul toplant ı lar ı nda murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin haz ı r
bulunmas ı şartt ı r Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplant ı s ı na kat ı labil ı rler. Denetçinin de haz ı r
bulunmas ı sağ lan ı r.
Toplant ı ya kat ı lma hakk ı
MADDE 18 - (1) Genel kurul toplant ı s ı na yönetim kurulu taraf ı ndan haz ı rlanan genel kurula kat ı labilecekler
listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin kat ı lma hakk ı vard ı r Bu pay sahipleri genel kurul toplant ı lar ı na bizzat
kendilen kat ı labileceğ i gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Temsilcinin pay sahibi
olma şart ı yoktur
(2) Gerçek ki ş i pay sahipleri, genel kurula kat ı labilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel ki şi pay
sahipleri ise tüzel ki ş iyi temsil ve ilzama yetkili olan ki ş ilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek
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surettyle imzalarlar. Gercek veya tuzel kisi pay sahiplerini temstlen genet kurula katilacaklann ayrica temsil
belgelerini de ibraz etmelen zorunludur.
(3) Pay senetteri sahiplerinin vekilleri vasttastyla toplanttda temstl edilebilmelen icin vekaletnamenin -Anonim
Sirketlerin Genet Kurul Toplantilannin Usul ye Esaslan lie Bu Toplanttlarda Bulunacak Giimruk ye Ticaret
Bakanligi Temsildleri Hakkinda YOnetmelik -dekiOrneklere uygun olarak noter °nay!, sekilde duzenlenmesi veya
noter onayli olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda duzenlenmis imza beyantnin eklenmest gerekir.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapilan temsilci tayinlerine iliskin olarak Anonim Sirketlerde Elektronik
Ortamda Yapilacak Genet Kurullara likn Ybnetmelik hUkUmieri ve Sermaye Piyasasi Kurulunun halka acik
sirketlerde genel kurula vekaleten katilma ve oy kullanilmasina iliskin duzenlemeleri saklidir.
(4) Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kisi tarafindan temsil edilmesi esastir Ancak birden fazia kisiye
temsil yetkisinin verilmesi veya tUzel kisi pay sahiplerini terns!l ve ilzama yetkili birden fazia kisinin genet kurula
katilmast durumlannda Ise bunlardan ancak birisi tarafindan oy kullantlabilir. Oy kullanmaya kimin yetkih
oldugunun yetki belgesinde gosterilmesi sartttr. Bu fikra htikmU TTK'nin 429 uncu maddesi uyannca paylarin
birden fazla kisiye tevdt edildigi durumda her bid oy hakki sahibi olan tevdi eden temsilcilenne uygulanmaz
(5) Pay sahiplerinin genet kurulda kanunt temsilciler vasitastyla temsil edilebilmesi bu durumun
belgelendirilmesine baglidir.
Toplantirim acilmasi
MADDE 19 — (1) Toplanti bu lc YOnergenin ilgili maddelerine uygun olarak belirlenmis ve Onceden ilan edilmis
(cagrisiz toplanti hukmU saklidir) yerde ve zamanda,y6netim kurulu baskani ya da baskan yardimcist veya
yonetim kurulu Uyelerinden birisi tarafindan, TTK'nin 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisaplann
saglandiginin bir tutanakla tespiti Lizerine acuity
(2) Bakanlik temsilcisinin, sirket esas sOzlesmest ve Ic YOnergesi ile TTK ve diger ilgili mevzuatta ongtidilen
hususlann yerine getirildigini ye gerekli nisabin saglandigint tespit etmesinden sonra toplantlya devam edilir.
Top'anti baOcanli§intn olu$turulmasi
MADDE 20- (1) Toplantiyi Yonetim Kurulu Baskani veya Baskan Vekili yOnetir. Her ikisinin bulunmamast
durumunda bu Ic YOnergenin Toplantinin Act'mast ile ilgili maddesi hukm0 uyannca toplantiyi acan kisinin
yOnetiminde bncelikle Onerilen adaylar arasindan genel kurulun yOnetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma
zorunlulugu da bulunmayan bir baskan ve gerek gbrUlUrse baskan yardimcist secihr.
(2) Baskan tarafindan en az bir tutanak yazmani ve gerekli gibrUliirse yeteri kadar oy toplama memuru
gOrevlendirilir Tutanak yazmani ve oy toplama memuru secilmemisse, bunlara ait gOrevler toplanti baskant
tarafindan yerine getirilir.Elektronik genet kurul sisteminin kullanilmast icin bu konudaki teknik islemlerin toplanti
aninda yerine gettrilmest amadyla toplanti baskant tarafindan uzman kisiler gOrevlendirilebilir
(3)Toplantt baskanligi, toplanti tutanagini ye bu tutanaga dayanak olusturan diger evraki imzalama hususunda
yetkilidir.
(4)Toplanti baskani genet kurul toplantisini yonetirken TTKya, esas sOzlesmeye ve bu lc Yonerge hUkUmlerine
uygun hareket eder
Top!anti ba0anli§inin gorey ye yetkileri
MADDE 21 — (1) Toplanti baskanligi, baskanin yOnetiminde asagida belirtilen gOrevieri yerine getirir:
a) Toplantinin ilanda gOsterilen adreste yapilip yaptImadigInt ve esas sozlesmede belirtilmisse toplanti yerinin
buna uygun olup olmadtgini incelemek
b) Genel kurulun toplantiya. esas stalesmede gOsterilen sekilde. Internet sitesinde ve TUrkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayimlanan ilanla cagrilip cagrilmadigini, bu cagrinin, ilan ve toplanti gOnleri haric olmak Uzere,
toplanti tarthinden en az iki hafta Once yapiltp yapilmadigint, pay defterinde yazilt pay sahiplenne. onceden
sirkete pay senedi veya pay sahipligint ispatlayto beige vererek adresterini bildiren pay sahiplerine, toplanti gUnii
li e gUndem ve ilanin ciktigi veya cikacagi gazetelerin iadeli taahhUtlii mektupla bildirilip bildirilmedigini incelemek
ve bu durumu toplanti tutanagina gecirmek.
c)Toplanti yerine giris yetkisi olmayanlartn. toplantiya girip girmediklerini ye toplanti yerine giniIe ilgili olarak bu lc
YOnergenin 15 Ind maddesinin ikinct fikrasinda hUkUm altina alinan gorevlenn yOnetim kurulunca yerine getinhp
getirilmedigint kontrol etmek.
c) Genel kurulun, TTK'nin 416 nct maddest uyannca cagristz toplanmast halinde pay sahiplennin veya
temsilcilerinin tUrniinUn hazir bulunup bulunmadigini, toplantinin bu sekilde yapilmasina itiraz olup olmadigini ve
nisabin toplanti sonuna kadar korunup korunmadigini incelemek
d) Degisildige gidilmis Ise degisiklikleri de iceren esas sozlesmenin, pay deftennin, ybnetim kurulu yillik faaliyet
raporunun, denetci raporlannin, finansa1 tablolann, gundemin. gUndemde esas sbzlesme degisikligi varsa yOnetim
kurulunca hazirlanmis degisik1ik tasansintn, esas sbzlesme degisikligine att 6361 sayili Kanunun ve ilgili alt
duzenlemelerinin esas sOztesme degisikliklerine uiikin hUkUmlerinin uygulanmastni mUteaktp GUmriik ve Ticaret
Bakanligindan ahnan izin yazisinin ve eki de§4iklik tasaristrun, yonetim kurulu tarafindan clUzenlenmis hazir
bulunanlar listesinin. genet kurul erteleme Uzerine toplantiya cagnImissa bir Onceki toplantiya iliskin erteleme
tutanaginin ve toplantlya iliskin diger gerekli belgelerin eksiksiz bin bictmde toplantt yerinde bulunup
bulunmadigint tespit etmek ve bu durumu toplanti tutanaginda behrtmek.
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e) Hazir bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katilanlarin kimlik kontrolUnO
itiraz veya luzum Lizerine yapmak ve temsil belgelerinin dogrulugunu kontrol etmek
f) Murahhas Oyeler ile en az bir yOnetim kurulu Uyesinin ve denetcinin toplantida hazur olup olmadigini tespit
etmek ve bu durumu toplanti tutanaginda belirtmek.
g) Gundem gercevesinde genel kurul calismalanni yonetmek. TTK'da belirtilen istisnalar hancinde gundem disina
çikilmasin Onlemek. toplanti dUzenini saglamak, bunun icin gerekli tedbirleri almak
§) Birlesimleri ve oturumlan acmak, kapatmak ve toplantlyi kapatmak
h) MUzakere edilen hususlara iiukn karar, tasan, tutanak, rapor, &len ve benzeri belgeleri genel kurula okumak
ya da okutmak ve bunlarla ilgili konusmak isteyenlere stiz vermek

Genel kurulca verilecek kararlara iIkin oylama yaptirmak ve sonuclanni bildirmek.
i) Top'anti icin asgari nisabin toplantinin basinda, devaminda ve sonunda muhafaza edilip eduImediini, kararlann
TTK, Finansal Kiralama, Faktonng ve Finansman Sirketlen Kanunu ve esas sbzlesmede tingibrUlen nisaplara
uygun olarak alinip aIinmaduinu gOzetmek.
j) TTK'nin 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafindan yapilan bildinmleri genel kurula aceklamak.
k) Kanunun 436 nci maddesi uyannca, oy hakkindan yoksun olanlann anilan maddede behrtilen kararlarda oy
kullanmalanni onlemek, oy hakkina ve imtiyazli oy kullanimina TTK ve esas sOzlesme uyannca getirilen her kirk)
smirtamayi gOzetmek.
I) Sermayenin onda bihne sahip pay sahiplerinin istemi Uzehne finansal tablolann mUzakeresi ve buna bagli
konulann gorUsUlmesini, genel kurulun bu konuda karar almasina gerek olmaksizin bir ay sonra yapilacak
toplanfida gbrUsUlmek Uzere ertelemek.
m) Genel kurul calismalanna alt tutanaklann duzenlenmesini saglamak, itirazlan tutanaga gecirmek. karar ve
tutanaklan imzalamak, toplantida alinan kararlara iliskin lehte ve aleyhte kullanilan oylan hicbir tereddUde yer
vermeyecek sekilde toplanti tutanagmda befirtmek.
n) Toplantl tutanagini, yOnetim kurulu yilfik faaliyet raporunu, denetci raporlarim, finansal tablolan, hazir
bulunanlar listesini. gundemi, bnergelen ve toplantlyla ilgili tUrn belgeleri toplanti bitiminde br tutanakla hazir
bulunan yonetim kurulu byelennden brine teslim etmek
GUndemin gori4Ulmesine gecilmeden Once ya pflacak islemler
MADDE 22 — (1) Toplanti baskani, genel kurula toplanti gundemini okur veya okutur. Baskan tarafmdan gOndem
maddelerinin gOrUstilme sirasina iliskin bir degisiklik onerisi olup olmadigi sorulur, eger bir oneri varsa bu durum
genel kurulun onayina sunulur. Toplanhda hazir bulunan oylartn cogunlugunun karanyla gundem maddelerinin
gortisUlme was! degistirilebilir
GUndem ve gundem maddelerinin gOrtiOlmesi
MADDE 23 — (1) Olagan genel kurul gundeminde asagidaki hususlann yer almasi zorunludur:
a)Acilis ve toplanti baskanfiginin olusturulmasi.
b) Ytinetim kurulu yillIk faaliyet raporunun, denetime tab i sirketlerde denetci raporlannin ve finansal tablolann
gOrUsUlmesi
C) YOnetim kurulu Oyeleri lie varsa denetcilerin ibralan.
c) SUresi dolan yOnetim kurulu Uyelen Ile denetime tab i sirketlerde denetcoun
d)YOnetim kurulu Uyelerinin Ucretleh lie huzur hakki, ikramiye ve prim gibi haklannin belirienmesi.
e) Kann kullanim seklinin. dagitiminm ve kazanc paylan oranlannin belidenmesi.
f) Varsa esas sOzlesme degisikliklennin gOrUsUlmesi.
g) Gerekli gbrUlen diger konular.
(2) OlaganUstii genel kurul toplantisinin gUndemini, toplanti yapilmasini gerektiren sebepler olusturur
(3) Asagida befirtilen istisnalar disinda. toplanti gundeminde yer almayan konular gOrtisUlemez ve karara
baglanamaz:
a) Ortaklann tamaminin hazir bulunmasi halinde, gUndeme oybirligi lie konu 'lave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarinca, herhangi bir pay sahibinin Ozel denetim talebi, gOndemde yer ahp
almadigina bakilmakstzin genel kurulca karara baglanir.
C) YOnetim kurulu Uyelerinin gOrevden ahnmalan ve yenilennin secimi hususlan, yt1 sonu finansal tablolann
mUzakeresi maddeslyle 119111 sayifir ve gUndemde konuya iliskin madde bulunup bulunmadigina bakilmakstzin
istem halinde dogrudan gbrusUlerek karar venlir
c) GUndemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, baglifik yukum0nUn ihlali. bircok sirkette Uyelik
sebeblyle gbrevin ifasinda gucluk, gecimsizlik, niifuzun kOtUye kullanilmasi gibi hakli sebeplerin varfigi halinde.
yonetim kurulu Oyelennin gOrevden afinmasi ve yerine yenilerinin secilmesi hususlan genel kurulda hazir
bulunanlann oy cokluguyla gundeme ahnir
(4) Genel kurulda muzakere edilerek karara baglanmis gundem maddesi, hazir bulunanlann oy lie karar
verilmedikce yeniden gobrUsUlLip karara baglanamaz
(5) Yapilan denetim sonucunda veya herhangi bur sebeple Bakanlikca. sirket genel kurulunda ulmesi istenen
konular gUndeme konulur
(6) GUndem, gen I kurulu toplantiya cagiran tarafindan belidenir.
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Toplanbda s6z alma

MADDE 24 - (1) GOrUsUlmekte olan gUndem maddesi Uzerinde soz almak isteyen pay sahipleri veya diger ilgililer
durumu toplanti baskanligina bildirirler Baskanlik stiz alacak kisileri genet kurula aciklar ve basvuru wa wa Ore
bu kisilere soz hakki verir. Kendisine sOz strasi gelen kisi, toplanti yerinde bulunmuyor ise soz hakkini kaybeder.
Konusmalar, bunun icin aynlan yerden, genel kurula hitaben yapiltr. Kistler kendi aralannda konusma stralanni
degistirebilirler Konusma suresinin sintrlandtrilmast halinde, strast gelip konusmastni yapan bir kisi, konusma
surest doldugu zaman, ancak kendinden sonra konusacak ilk kisi konusma hakkini verdigi takdirde konusmasini,
o kisinin konusma surest icinde tamamlamak kosuluyla surdurebilir. Diger bir bicimde konusma sUresi uzatilamaz.
(2) Top!anti baskaninca. gOrtisiilen konular hakkinda aciklamada bulunmak isteyen yonetim kurulu leri ile
denetclye straya bakilmaksiztn sOz venlebilir.
(3) Konusmalann surest, baskanin veya pay sahiplerinin Onerisi Uzenne. gundemin yogunlugu, gorOsUlmesi
gerekli konulann coklugu, Onemi ve sOz almak isteyenlerin sayisina Ore genel kurulca kararlastirihr. Bu gibi
durumlarda, genel kurul, Once konusma sUresinin stnirlanmasinin gerekip gerekmeyecegini ye sonra da surenin
ne olacagi konulannda, ayn ayn oylamayla karar verir
(4) TTK'nin 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda katilan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin Orbs ve Onerilerini iletmelerine iliskin olarak antlan madde ve alt duzenlemelerde belirlenmis usul
ve esaslar uygulantr
Oy lama ve oy kullanma

MADDE 25 - (1) Oylamaya baslamadan Once, toplanti baskant, oylanacak konuyu genet kurula aciklar. Bir karar
taslaginin oylamasi yapilacak ise, bu yazilt olarak saptanip okunduktan sonra, oylamaya gecilir. Oylamaya
gecilecegi aciklandiktan sonra, ancak usul hakkinda s6z istenebilir. Bu strada, talep etmesine ragmen kendisine
soz verilmemis pay sahib' varsa, hatirlatmasi ve Baskanca dogrulanmasi kosuluyla konusma hakkini kullanir
Oylamaya gecildikten sonra sbz verilmez.
(2) Toplantida gOrusUlen konulara iliskin oylar. acik ve el kaldirmak suretiyle kullanilir Bu oylar toplanti
baskanliginc,a sayiltr. Gerektiginde, baskanlik, oy sayiminda yardimci olmak Caere yeter sayida kisiyi
gbrevlendirebilir. El kaldirmayanlar veya herhangi bir sekilde beyanda bulunmayanlar - ref" oyu vermis sayilir ve
bu oylar degerlendirmede ilgili karann aleyhinde verilmis kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddest uyannca genet kurula elektronik ortamda kablan pay sahiplerinin veya
temsilcilennin oy kullanmalanna ulukin olarak antlan madde ve alt dUzenlemelerde belirlenmis usul ye esaslar
uygulanir.
Oy hakki ve lusitlamalan

MADDE 26 - (1) Her pay sahibinin genel kurulda en az bir oy hakki vardir Pay sahiplen oy haklanni, paylartnin
toplam itibari degertyle orantilt olarak fiziki veya elektronik ortamda kullanirlar Ancak her durumda oy hakkinin
dogabilmesi icin pay tutannin miktannin tamaminin nakden ve muvazadan an sekilde odenmest sarttir
(2) Pay sahiplerinden hicbiri; kendisi, esi, alt ve Ustsoyu veya bunlann ortagi olduklan sahts sirketlen ya da
hakimiyetleri altindakt sermaye sirketleri ile sirket arasindaki kisisel nitelikte bin ise veya isleme veya herhangi bir
yargi kurumu ya da hakemdekt davaya iliskin olan muzakerelerde oy kullanamaz.
(3)Sirket yOnetim kurulu Uyelenyle yonetimde gorevli imza yetkisine haiz kisiler veya bunlann temsilcilen, yonetim
kurulu Uyelerinin ibra edilmelerine iliskin kararlarda kendilerine ait paylardan dogan oy haklannt kullanamaz.
Ancak anilan kisiler, yonetim kurulu Uyesi olmayan diger pay sahiplerinin oy haklannt temsilen kullanabilirler.
Toplanb tutanagmin dilzenlenmesi
MADDE 27 - (1) Toplanb baskaninca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlann sahip olduklan paylan, gruplan,
sayilan ye itibari degerlerini gOsteren hazir bulunanlar listesi imzalantr, genet kurulda sorulan sorulann ve verilen
cevaplann Ozet olarak, altnan kararlann ve her bir karar icin kullantlan olumlu ye olumsuz oylann sayilannin
tutanakta acik bir sekilde gOsterilmesi ile tutanagin UK ve ilgili mevzuatta behrtilen esaslara uygun olarak
dUzenlenmesi saglantr.
(2)Genet kurul tutanagi toplanb yerinde ye toplanb sirasmda bilgisayarla veya okunakli sekilde mOrekkepli kalem
kullanilmak surebyle el yazistyla dOzenlenebilir Tutanagin bilgisayarda yazilabilmest icin toplantt yerinde cikttlann
alinmastna imkan saglayacak bir yazicinin olmast sarttir.
(3)Tutanak en az iki nUsha halinde dUzenlenir ye tutanagin her sayfasi, toplantt baskanligi tIe Bakanlik temsilcisi
tarafindan imzalantr.
(4)Tutanakta; sIrketin ticaret unvant, toplanti tarihi ve yen, sirketin paylannin toplam itiban degeri ve pay adedi,
toplantida asaleten ye temsilen olmak Uzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlik temsilcisinin adi ve soyadi
ile gbrevlendirme yazisinin tanh ve sayisi, toplanti Ilan!' yapilworsa davetin ne surette yapildigi, ilansiz
yapiliyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5)Toplantida alinan kararlara iltskin oy miktarlan, hicbir tereddUtte yer vermeyecek sekilde rakamla ve yaziyla
tutanakta belirtilir.
(6)Toplantida alinan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanag gecirtmek isteyenlerin acb, soyadi
ve muhalefet gerekceleri tutanaga yazihr.
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(7) Muhalefet gerekçesinin yaz ı l ı olarak verilmesi halinde, bu yaz ı tutanağa eklenir. Tutanakta. muhalefetini
belirten orta ğı n veya temsilcisinin ad ı , soyad ı yaz ı l ı r ve muhalefet yaz ı s ı n ı n ekte olduğu belirtilir. Tutana ğa
eklenen muhalefet yaz ı s ı toplant ı başkanl ığı ve Bakanl ı k temsilcisi taraf ı ndan ı mzalan ı r
(8)Toplant ı baş kan ı n ı n ve Bakanl ı k temsilcisinin imzalamad ığı toplant ı tutanaktan ı geçersizdir.
Toplant ı sonunda yap ı lacak i ş lemler
MADDE 28- (1) Toplant ı başkan ı , toplant ı sonunda tutanağı n ı n bir nüshas ı n ı ve genel k ıı rulla ilgili di ğer tüm
evrak ı toplant ı da haz ı r bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar aras ı nda düzenlenecek
ayr ı bir tutanakla bu durum tespit edilir
(2) Yönetim Kurulu, toplant ı tarihinden itibaren en geç on be ş gün içerisinde, tutanağı n noterce onaylanm ış b ı r
suretini,Bakanl ı k temsilcisinin görevlend ı rme yaz ı s ı n ı n b ı r nüshas ı n ı ve ticaret sicili müdürlüğünce istenecek di ğer
belgeleri, ilgili ticaret sicili müdürlü ğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususlar ı tescil ve ilan
ettirmekle yükümlüdür.
(3)Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç be ş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(4)Toplant ı başkan ı ayr ı ca, haz ı r bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplant ı tutanağ in ı n bir nüshasin ı
Bakanl ı k tems ı lcisine teslim eder
Toplant ı ya elektronik ortamda kat ı lma
MADDE 29- (1) Genel kurul toplant ı s ı na Kanunun 1527 nci maddesi uyar ı nca elektronik ortamda kat ı lma imkan ı
tan ı nd ığı durumda yönetim kurulunca ve toplant ı başkanl ığı nca yerine getirilecek i ş lemler Kanunun 1527 nci
maddesi ve ilgili mevzuat dikkate al ı narak ifa edilir
(2) Elektronik ortamda genel kurul toplant ı s ı n ı n yap ı lmas ı ve karar al ı nmas ı , 28/8/2012 tarihli ve 28395 say ı l ı
Resmi Gazete'de yay ı mlanan Anon ı m Ş irketlerde Elektronik Ortamda Yap ı lacak Genel Kurullara Ili şkin
Yönetmelik hükümlenne tabidir. An ı lan Yönetmel ı kte hüküm bulunmayan hallerde 28/11/2012 tarih ve 28481
say ı l ı Resmi Gazetede yay ı mlanan "Anonim Ş irketlerin Genel Kurul Toplant ı lar ı n ı n Usul ve Esaslar ı ile Bu
Toplant ı larda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanl ığı Temsilcileri Hakk ı nda Yönetmelik" hükümleri k ı yasen
uygulan ı r.
(3)Genel kurullara elektronik ortamda kat ı lma, öneride bulunma, görüş aç ı klama ve oy verme, fiziki kat ı lman ı n ve
oy vermenin bütün hukuki sonuçlar ı n ı doğurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vekaletname, Toplant ı ve Karar Nisaplar ı , Toplant ı n ı n Yap ı lamamas ı ve Ertelenmesi

Vekaletnamenin unsurlar ı ve geçerlilik süresi
MADDE 30 - (1) Vekaletnamede, ş irketin unvan ı , ait olduğu genel kurul toplant ı s ı n ı n tarihi, vekilin ad ı ve soyad ı ,
pay sahibinin pay adedi ı le ad ı ve soyad ı veya unvan ı ve imzas ı n ı n bulunmas ı şartt ı r Bu bilgilerden herhangi biri
bulunmayan özel veya genel vekaletnameler ge şersizdir. Konuya ilişkin, Anonim Ş irketlerde Elektronik Ortamda
Yap ı lacak Genel Kurullara Ili şkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasas ı Kurulunun düzenlemeler] sakl ı d ı r
(2) Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplant ı s ı ve yeni bir vekil atanmad ığı sürece hukuken bunun devam ı
say ı lan toplant ı lar için geçerlidir. Gündemin de ğ i ş tirilmemesi kayd ı yla, nisab ı n yokluğu, azl ığı n talebi veya genel
kurulun karar ı yla yahut herhangi bir nedenle toplant ı n ı n ertelenmesi halinde yap ı lacak toplant ı lar hukuken önceki
toplant ı n ı n devam ı say ı l ı r
Toplant ı ve karar nisaplar ı
MADDE 31 - (1) Aşağı daki f ı kralarda gösterilen konular d ışı ndaki yap ı lacak genel kurullarda ş irket sermayesinin
en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz ı r bulunmalar ı şartt ı r. Bu nisab ı n toplant ı
süresince korunmas ı zorunludur. İ lk toplant ı da bu nisab ı n bulunmamas ı halinde, yap ı lacak ikinci toplant ı da haz ı r
bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin temsil ettikleri sermayenin miktar ı ne olursa olsun müzakere
yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar toplant ı da haz ı r bulunanlar ı n oylar ı n ı n çoğ unluğu ile al ı n ı r.
(2) Genel kurulda, ş irket merkezinin yurtd ışı na ta şı nmas ı . bilanço zararlar ı n ı n kapat ı lmas ı için yükümlülük ve
ikincil yükümlülük kabul edilmesi hakk ı ndaki kararlar sermayenin tümünü olu şturan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin oy birli ğ iyle al ı n ı r_ ilk toplant ı da bu n ı sab ı n bulunmamas ı halinde, yap ı lacak ikinci toplant ı da da ayn ı
nisap aran ı r.
(3)Ş irketin i ş letme konusunun tamamen de ğ i ştirilmesine ili şkin esas sözleş me değ iş ikli ğ i kararlar ı sermayenin en
az yüzde yetmi ş beş in ı oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylar ı yla al ı n ı r. Ilk toplant ı da bu
nisab ı n bulunmamas ı halinde, yap ı lacak ikinci toplant ı da da ayn ı n ı sap aran ı r.
(4) Tür değ iş tirme karar ı genel kurulda mevcut bulunan oylar ı n üçte ikisi ile al ı n ı r. Ancak bu karar ı n geçerli
olabilmesi için karar lehinde kullan ı lan oylar ı n esas veya ç ı kar ı lm ış sermayenin üçte ikisini temsil etmesi şartt ı r.
Ş irketin limited ş irkete dönü ştürülmesinde, ek ödeme veya ki ş isel edim yükümlülüğünün doğ mas ı halinde veya
ş irketin kooperatife dönüştürülmesinde, kararlar tüm pay sahiplerinin oybirli ğ i ile al ı n ı r. Ilk toplant ı da bu nisaplann
bulunmamas ı halinde, yap ı lacak ikinci toplant ı da da ayn ı nisaplar aran ı r.
(5)Bölünme karar ı genel kurulda mevcut bulunan oylar ı n dortte üçü ile al ı n ı r Ancak bu karar ı n gqçenli olabilmesi
için karar lehinde kullan ı lan oylar ı n esas veya ç ı kar ı lm ış sermayenin çoğ unluğunu temsil etmesi rtdi.Nölünme
sonucunda, devrz sen şı rketteki mevcut pay oran ı n ı n değ i şmesi halinde devreden ş irketin bölü the karar ı , oy
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hakkini haiz pay sahiplerinin en az ytizde doksantyla alinir Ilk toplantida bu nisaplarin bulunmamast halinde,
yapilacak kinci topiantida da aynt ntsaplar aranir
(6)Birlesme karan genel kurulda mevcut bulunan oylarin dbate üçü ile alinir Ancak bu karann gecerli olabilmesi
icin, karar lehinde kullanilan oylann esas veya cikarilmis sermayenin cogunlugunu temsil etmesi sarttir. Ancak,
birlesme sOziesmesinde bir aynlma akcesi OngOrtilOyorsa, birlesme sozlesmesinin oy hakkint haiz pay
sahiplerinin en az ytizde doksaninin olumlu oyuyla onaylanmasi sarttir. Birlesme nedeniyle sirketin isletme
konusunun tamamen degismesi halinde, bu maddenin Uctincti fikrasinda tingOrUlen nisapla. isletme konusunda
kismi degisiklik OngtirOimesi halinde ise bu maddenin onbesinci fikrasinda OngOriiien nisapla karar alinir, ilk
toplantida bu nisaplann bulunmamasi halinde. yapilacak ikinci toplantida da aynt nisaplar aranir.
(7) $irket sermayesinin azalttlmasina iliskin esas sOzlesme degisikligi kararlan, sermayenin en az yOzde
yetmisbesini olusturan pay sahiplennin veya temsilcilerinin olumlu oylanyla alinir Ilk toplantida bu ntsabin
bulunmamasi halinde, yapilacak ikinci toplantida da ayni nisap aranir.
(8) Imtiyazli pay olusturulmasi ve nama yazili paylann devrinin sintrlandinlmasina iliskin esas sozlesme
degisikliklen karan. toplam sermayenin yuzde yetmisbesini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
olumlu oyianyla alinir. Ilk toplanttda bu nisabtn bulunmamasi halinde yapilacak ikinci toplantida da ayni nisap
aranir.
(9) $irketin tasfiyesi karan, toplam sermayenin yOzde yetmisbesini temsil eden pay sahiplerinin veya
temsilcilennin olumiu oylanyla alum*. ilk toplantda bu nisabin bulunmamasi halinde yapilacak ikind i toplantida da
aynt nisap aranir,
(10) Ozel kanun hiikUmieri saki' kalmak kaychyla, her cesidi lie tahviller, finansman bonolan, varliga dayall
senetler, iskonto esasi 0zerine duzenlenenler de dahil diger borclanma senetleri, alma ve degistirme hakkini haiz
senetler ile her cesit menkul klymetlenn Ihract veya bu hususta yonetim kuruluna yetki verilmesi ile tIgill genel
kurul kararlan, sermayenin en az y0zde yetmisbesini olusturan pay sahiplennin veya temsilcilerinin olumlu
oylanyla alinir. Ilk topiantida bu nisabin bulunmamasi halinde yapilacak ikinci toplantida da ayni nisaplar aranir.
(11)Genel kurul toplantisinda, onemli miktarda sirket aktiflennin toptan satisi karan. sirket sermayesinin en az
ytizde yetmisbesint olusturan pay sahiplerinin olumlu oylartyla alintr ilk toplantida bu nisabin bulunmamast
halinde, yapilacak ikinci toplantida da aynt nisaplar arantr
(12)Genel kurul karanyla tasfiyeye girmis sirketlerde, tasfiyeden dOntilmesi karan, sirket sermayesinin en az
yOzde altrnistni olusturan pay sahiplerinin olumlu oylanyla alinir. Bu karann alinabilmesi içnsirket malvarliginin
dagittmina baslanmamts olmalidir
(13) Bu maddede duzenlenen hususiar disindaki esas sozlesme deguikiikierunin gOrUsulecegi genel kurul
toplantilannda, sirket sermayesinin yansini temsil eden pay sahiplerinin hazir bulunmalan sarthr. ilk toplantida bu
ntsabin bulunmamast halinde, en gec bir ay icinde yapilacak ikinci toplantida sirket sermayesinin en az Octe birini
olusturan pay sahiplerinin hazir bulunmalan yeterlidir. Kararlar toplanttda hazir bulunanlann oylarinin cogunlugu
lie altnir.
(14)Birlesme, boliinme. devir ve tasfiye islemleri BDDK iznine tabidir.
Toplantmin yapilamamast
MADDE 32 — (1) Asagidaki hallerde genet kurul toplantisi yapilamaz
a)Bakanlik temsilcisinin bulunmamasi.
b) cagrisiz ya da TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi lie cagrisi yaplimadan toplanan genel kurullarda tUm pay
sahiplennin asaleten veya temsilen hazir bulunmamasi.
C) cagristz ya da Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi lie cagrisi yapilmadan toplanan genel kurullarda tOm pay
sahiplerinin asaleten veya temsilen hazir bulunmalanna ragmen aralanndan birinin toplantinin yapilmastna
itirazda bulunmasi
c)Toplantinin yapilmasinin mahkeme karanyla durdurulmasi.
(2) Esas stizlesme degisikliginde6361 sayili Kanunun ve ilgiii alt dtizenlemelerinin esas sOzlesme degisikliklerine

uygulanmasini muteakip Bakanlik iznininalinmamis olmasi halinde gUndemde yer alan esas
sozlesme degisikligi gtinisOlemez.
Toplantinin ertelenmesi
MADDE 33 — (1) Toplanti baslamadan once. UK ve esas sozlesmede ongorOlen asgan toplanti nisabmin
saglanamamasi veya toplanti strasinda yapilan yoklama sonucunda toplanti acilmadan oncekt hazir bulunan pay
li stesine gore hesaplanan karar nisabi kadar payin temsil edilmediginin anlasilmasi halinde toplanti ertelenir.
(2)Kanun ye esas SOzlesmeye uygun olarak cagtrilmis genet kurul toplantisi ancak gtindeme gecilmeden Once ye
genel kurul tarafindan alinacak bir karar ile ertelenebilir
(3) Finansal tablolann mUzakerest ve buna bagli konular sermayenin en az onda birine sahip azlik pay
sahipierinin istemi Uzerine genel kurul karanna gerek oimaksizin, toplanti baskani tarafmdan bir ay sonraya
ertelenmesi zorunludur. Azlik pay sahipleri tarafindan finansal tablolar hakkinda ileri siirOlecek turn itirazIarin ilk
toplantida yapilmasi ve bunlann tutanaga yazilmasi zorunludur
(4) Erteleme Uzenne yapilacak toplanttda ayni veya farkli gerekcelerte azlik pay sahipleri tarafindan finansal
tablolann mUzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez. Ancak, finansal tablolarin itiraza ugrayan ve tutanaga
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gecmts noktalan hakkinda ilgililer tarafindan darUst hesap verme ilkeleri uyannca cevap verilmemts olmast
sebebtyle azlik tarafindan yaptlacak erteleme talebi Uzerine de toplantt yeniden bir ay sonraya ertelenir.
(5)Kolluk gUclennin ve Bakanlik temsilcismin gorUsU alinmak suretiyle toplantintn gUvenlik actsmdan saglikh bir
sekilde yapilamayac,aginin anlasilmast Uzenne genet kurul, toplantt baskanligt tarafindan ertelenebilir.
(6) TTK'ntn 1527 nci maddesi uyarinc,a genet kurul toplantilanna elektrontk ortamda kablma ststemini
uygulanmast ile yaptlacak genet kurul toplanttlannda Elektronik Genet Kurul Sisteminin calismast icin Anonim
Strketlerde Elektronik Ortamda Yaptlacak Genet Kurullara Iliskin YOnetmelik hUkumlerine uygun sartlarm
saglanmadtginin tespiti Uzertne genet kurul, Bakanlik temstIcisinin gOrUsU almmak kaydtyla toplantt baskanligt
tarafindan ertelenebtlir.

DORDONCO BOLOM
cesitli HUkiimler

Kararlann Etkisi ve Saklama
MADDE 34 - (1) Genel kurul tarafindan vertien kararlar toplanttda hazir bulunmayan veya olumsuz oy veren pay
sahipleri hakkinda da gecerlidir
(2) Genel kurul toplantisma ilisktn belgeler noterce acilts map yapilmis bir Genet Kurul Karar Defterine uygun bir
sekilde islenir ve Strketce saklanir
Bakanlik temsilcisi istenmesi
MADDE 35 - (1) YOnetim kurulu tarafindan cagnst yaptlan genet kurul toplanttlannda Bakanlik temstIcisinin
bulundurulmast yonetim kurulu Uyelerinden herhangi bin tarafindan veya sirkett temsil ve ilzama yetkili kilman
kistlerce toplantinin yer, gun ve saati bildinlmek surettyle toplantt tarihinden en az on On Onceden "Anonim
Sirketlerin Genet Kurul Toplantilannin Usul Ve Esaslan lie Bu Toplantilarda Bulunacak GUmrtik Ve Ticaret
Bakanligt Temsilcileri Hakkinda Ydnetmelik"deki Ornege uygun olarak br dilekce ile mUracaat edilmelidir Genet
kurulun, yonetim kurulu disinda cagnya yetkili olanlar tarafindan cagnImast halinde, dilekce bunlar tarafindan
imzalantr.
(2) MUracaatin on gunden daha kisa bir surede yaptlablimesi mUracaat merciinin uygun gOrtisUne baglidir.
Bakanlik temsilcisi istenmesine iliskin basvuruya eklenecek belgeler
MADDE 36- (1) Basvuru dilekcesine asagidaki belgeler eklenir:
a)YOnetim kurulu karannin noter onaylt bit ornegt veya karar defterinin ugh sayfasinin sirket yetkililerince aslina
uygunlugunun tasdik edilmts fotokoptst ve tasdik eden yetkiltnin imza sirkUlen.
b)Dilekceyi imzalayanlann imza
C) Genel Kurulun mahkemece izin verilmis pay sahipleri tarafindan toplanttya cagnImasi halinde buna iliskin
mahkeme karannin bir Ornegi
c) Genel kurulun mahkemece atanmis kayylm tarafindan cagrilmasi halinde buna iliskin mahkeme karannin bit
tirnegi.
d)Gi.indem
e)Bakanlik Temsilcisi Ucretinin yatIrild na dair banka dekontu.
Bakanlik temsilcisinin Ucretleri ve giderleri
MADDE 37- (1) Bakanlik temsilcisinin odenecek Ocretleri ve Igihi tahakkuk edecek vergiler suresi icerisinde sirket
tarafindan Igili vergi dairesine yattrilir
(2) Bakanlik temsilcisi Ucretleri bankalarda actlacak hesaplara yatinitr.
ic Yonergede Ongoriilmemis durumlar
MADDE 38 - (1) Toplantilarda, bu lc YOnergede ongOrOlmemis bit durumla karsilasilmasi halinde genel kurulca
venlecek karat dogrultusunda hareket edilir.
ic Yeinergenin kabuki ve
MADDE 39 - (1) Bu lc Ytinerge, $eker Faktonng Anonim Sirketi genel kurulunun onayt ile yOnetim kurulu
tarafindan yUrUrlUge konulur, tescil ve liar edilir. lc YOnergede yapilacak degisiklikler de ayni usule tabidir.
lc Yonergenin
MADDE 40 - (1) Bu Ic Yonerge, $eker Faktoring Anonim Sirketfnin 27/0312013 t genel kurul toplantisinda
kabul edilmis olup, TUrkiye Ticaret Sic! ilant tarihinde yOrtirlUge grerj
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