
































































































' İş bu Esas Sözleş menin 6. maddesi 21.07.2016 tarihli Ola ğanüstü Genel Kurulda değ i şmi ş olup, ilgili Genel
Kurul Karar ı 01.08.2016 tarihinde tescil, 05.08.2016 tarih ve 9131 say ı l ı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
edilmi şf
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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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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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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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