
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Sermaye Piyasası Aracı Notu

Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca
..../..../2017 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki
borçlanma araçlarından ilk etapta halka arz edilecek kısmın tutarı henüz
belirlenmemiş olup, bu tutar daha sonra belirlenecektir.

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda
yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffillü anlamına gelmeyeceği gibi,
sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye
piyasası aracı notu çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin
ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir
kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek
borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi doküman' ve özet ile birlikte geçerli
bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borçlanma aracına ilişkin
yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir
bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi
doküman] ve özet, ortaklığımaın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekerleasing.com.tr ve www.sekeryatirim.com.tr
ad resli internet siteleri ile Kam uyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda
(wwvn.kap.org.tr) ...................../2017 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru
yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi
oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin
edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler,
ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim
kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine
yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme
kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan
raporlar' hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış,
yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

Kurulca ..../...../2017 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında
daha önce ihraç edilen borçlanma aracı bulunmamaktadır.

47
ŞEk‘:

-EKER YATIRIM MENKUL 
f EGLI-nLER A.Ş.

Genel Müdii ğü

Be Cad. No:171rocity A Blok K:4-5
Esente

p
e / Şişi

•
 İSTANBUL

Tel: 0212 334 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: '9210-0

,aziçi Kurumlar V.D. 01 003 45

http://www.sekerleasing.com.tr


4

5

7

7

14

17

18

18

22

26

26

rite,

RALAMA A.
D City i5 Medi. A Blj

iciNDEKILER

1.SERMAYE P1YASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUOUNU YOKLENEN TOMER

2.RISK FAKTORLERI

3.TEMEL B1LG1LER

4.IFIRAC VE HALKA ARZ ED1LECEK BOKLANMA ARACLARINA !LAKIN BiLGILER

5.HALKA ARZA BASKIN HUSUSLAR

6.BORSADA ISLEM GORMEYE ILISKIN BILGILER

7.GARANT1 HOKOMLER1 VE GARANTORE ILISKIN BILGILER

8.D16ER BILGiLER

9.BORCLANMA ARACLARI iLE 1LGILI VERG1LEND1RME ESASLARI

10.INCELEMEYE ACIK BELGELER

11.EICLER

S KEA YATIRIM MENKU
J

DEGEFI
LER

 
AS.

Gene' MtiCii
e Caci. No./ 71racily ASlok K:4-5
Esentepe / asi ISTANBUL
Tel: 0212 334(pbx)
Tick-ice; Sicil30 210-0

LKurumlar V.D. 8)1 r....cs	4285

2



-KMALAMA
cyy is Merit A 810)( t 

394

Har

KISALTMA VE TANIMLAR

KisaltmaTanim

BDDKBankacilik Diizenleme 
y

e Denetleme Kurumu

Borsa Istanbul, 131ST veya BIASBorsa Istanbul Anonim Sirketi

BSMVBanka 
y

e Sigorta Muamele Vergisi

CVOAcifte Vergilendirmeyi Onleme An1a.5ma1an

LABSDevlet ig Borclanma Senedi

GVK193 Sayili Gelir Vergisi Kanunu

IlazineTiirkiye Cumhuriyeti Hazine

1SINUluslararasi Menkul Kiymet Tammlama Numarasi

11K2004 Sayili icra ve iflas Kanunu

KAPKamuyu Aydinlatma Platformu

Kurul veya SPKSermaye Piyasasi Kurulu

MKKMerkezi Kayit Kuruluw A.S.

SGMKSabit Getirili Menkul Kiymet

SPKn6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu

Seker Yatinm, Araci Kurum$eker Yannm Menkul Degerler Anonim Sirketi

lhracci, $irket veya Seker Leasing$eker Finansal Kiralama Anonim Sirketi

TakasbankIstanbul Takas ve Saklama Bankasi Anonim Sirketi

T.C.Ttirkiye Cumhuriyeti

TFRSTiirkiye Finansal Raporlama Standartlan

TLTtirk Liras'

TMSTurkiye Muhasebe Standartlan
TMSFTasarruf Mevduati Sigorta Fonu
TTK6102 sap!' Tiirk Ticaret Kanunu
TTSGTiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi
UFRSUluslararasi Finansal Raporlama Standartlari

VUK213 sayih Vergi Usul Kanunu

VTMKVarhk Teminath Menkul Kiymetler

YK veya Yon. Kur.Yonetim Kurulu
YTMYatinmei Tazmin Merkezi

iHRACcl BiLGi DOKUMANINDA VER VERiLEN CORC$LER VE ONAVLAR
DISINDAKI GORUSLER/ONAVLAR

Yoktur.
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1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU6UNU YUICLENEN
KISILER

Kanuni yetki 
y

e sorumluluklarmuz dahilinde 
y

e görevimiz vervevesinde bu sermaye
piyasast araci notunda 

y
e eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz lusunlarda bulunan

bilgilerin 
y

e
 
verilerin gerçege uygun oldugunu 

y
e sermaye piyasasi araci notunda bu

bilgilerin anlammi degistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi icin her tfirlii
makul lizenin gösterilmis oldugunu beyan ederiz.
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2. RISK FAKTORLERI

2.1 Halka Art Edilen Borçlanma Araclarma iliskin Risk Faktörleri

Halka arm yapilacak olan borcianma araclarma iliskin Seker Finansal Kiralama 
A.$.'nin yattrimedara karsi olan ödeme ükümIüIüü herhangi bir kamu kurulusu 
tarafmdan garanti altina alinmamis olup, yatirim kararinin, ihrammin finansal
durumunun analiz edilmesi suretivle verilmesi gerekmektedir. 

ihraca aracilik eden araci kuruluslann da bowlanma arnlanna iliskin
odenmesi konusunda bir sorumluluklan veya yukumlulukleri bulunmamaktadir. Seker
Leasing, finansman saglamak amaciyla, faiz karsiliginda teminatsiz borglanma araçlan
çikarmakta 

y
e halka arza katilarak bu borçlanma araçlanni satin alacak yatinmcilara ihraç

etmektedir. Seker Leasing'in bowlanma araci ihracina katilan yatinmcilar yatinm karanni
olustururken asagida yer verilen risklerle sinirli olmamak kaydi ile bazi risklerle
karsilasabileceklerdir.

ihram kendi operasyonlan 
y
e borçlanma araçlannin tarüne gore yatinm karan

verilmesinde onem tasiyan riskleri tammlamaktadin Ihramnin mevcutta önemli olarak
gormedigi veya hali hazirda haberdar olmadigi ilave riskier olabilir.

Ote yandan, ihrawiya 
y
e ihrawinin içinde bulundugu sektöre ait riskier ihram bilgi

doktimaninda yer almakta olup, yatinmcilann yatirim karan vermelerinde soz konusu
dokiimanda açiklanan riskleri de aynca degerlendirmeleri beklenmektedir.

1-Piyasa Riski:

ikincil piyasada islem gören borclanma araclannin fiyatlan, piyasa faiz oranlanndaki
dalgalanmalara bagh olarak degiskenlik gosterebilir.

Borglanma araclan ihrac edildikten (satildiktan) sonra, bu araglann faiz orani $eker
Leasing' in operasyonel sonKlanna, faaliyet gosterilen sektordeki gelismelere, ilgi Ii
mevzuata yönelik dtizenlemelere 

y
e ekonomik beklentilere bagh olarak, i§bu duyuni ile

ilan edilen faiz oranindan farkh olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Aynca, son yillarda
kiiresel piyasalarda yasanan dalgalanmalann yeniden yasanmasi halinde ihraç edilecek
borçlanma araclannin piyasa fiyati, ihramdan bagimsiz olarak olumsuz etkilenebilir.
Böylece borclanma araglannin itfa tarihine kadar olan degeri, faiz oranlanndaki
degisikliklere bagh olarak degisebilecektir.

Baska bir deyisle ihrn edildikten sonra borclanma araclannin fiyati ikincil piyasa
kosullannda arz 

y
e talebe gore belirlenecektir. Ihrawinin kredi degerliliginden bagimsiz

olarak piyasadaki faiz oranlannin genel seviyesindeki artislar boNlanma araçlannin piyasa
fiyatini düürUcü yonde, faiz oranlarindaki gerilemeler ise borclanma araglanni piyasa
fiyatini artinci yonde etki gosterecektin Bu çergevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz
oranlannin genel seviyesinde yasanan artis veya azahslar nedeniyle ikincil piyasa
fiyatlannda olusabilecek degisiklikleri ifade etmektedir. Borclanma araylanni vade sonuna
kadar elinde tutan yatinmcilar, vade sonunda www.sekerleasing.com.tr adresli $eker
Leasing'in internet sitesi 

y
e KAP'ta (www.kap.org.tr) ilan edilen faiz orani tizerinden

faiz geliri elde edeceklerdir.

2-ödememe Riski

ihramnin temerriide diismesi 
y

e vade tari h indeki yUkumtulugunu yerine
getirememesinden kaynaklanan risktir. Bu durumda borçlanma araci yatirimcismin
yatirdigi anaparayi ve faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafindan borglanma araci
ihramsinin odeme yUkumlulugunu yerin, getirememesi durumu icin bir garanti
verilmemektedir. ihraVedilecek borclaraçlan TMSF'na ve/veya YTM'ye tabi bir
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ürün olmayıp, TMSF'nin ve/veya YTM'nin herhangi bir tazmin yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
İhraççının, borçlanma araçlarının anapara ve faizini ödeyememesi durumunda yatırımcılar,
borcun anapara ve faizini yargı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma
araçları, Icra ve iflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine
tabidirler. Borçlanma araçları alacakları icra ve İflas Kanununun 206. Maddesinin 4.
Fıkrasında "4. Sırada", "imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar" arasında yer almaktadır.

3-Likidite Riski:

Borçlanma araçlarının satış sonrasında BİAŞ'ın ilgili pazarında kote olarak işlem görmeye
başlaması beklenmektedir; ancak borçlanma araçları için aktif bir alım-satım piyasası
oluşmayabilir. İhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya
katılımının düşmesi sebebiyle işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz
kalması ihraca ilişkin likidite riskini ortaya çıkarabilir. Likidite riski borçlanma araçlarının
vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar için borçlanma araçlarını
istedikleri an satamamaları ya da ederinden düşük bir fiyata satmalarına yol açabilir.

4-Mevzuat Riski:

Borçlanma araçlarının halka arz edildiği dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici
otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişiklikler, borçlanma araçlarının ikincil
piyasadaki değerinin düşmesine veya vade sonunda elde edilecek faiz gelirinin azalmasına
neden olabilecektir.

5-Borçlanma araçlarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı
Olarak Kısıtlanması Riski:

Ihraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem miktarları ile
ilgili minimum ve maksimum emir büyüklükleri bulunmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin (http://www.borsaistanbul.comidocs/default-
source/vonergeler/borsa-istanbul-as-borclanma-araclari-pivasasi-yonergesi.pdf?sfvrsn=6)
17 nci maddesi uyarınca söz konusu minimum ve maksimum emir büyüklükleri Borsa

İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda, Borçlanma
Araçları Piyasası İşleyiş Esasları hakkında 23.05.2013 tarihli ve 427 sayılı Genelge
uyarınca emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir
büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir
büyüklükleri kapsamında Şeker Leasing borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve
10.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır.
Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma araçlarının bu alt limitlerin altında
kalması durumunda borçlanma araçlannın vadesinden önce bu piyasada satışa konu
edilmesi imlânsız hale gelebilir.

6-Tasfiye Durumunda Borçlanma Araçlarının Diğer Alacaklara Göre
Sıralamasından Kaynaklanan Risk:

Borçlanma araçları, İcra ve iflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi
hükümlerine tabidirler. Yürürlükteki icra ve iflas Mevzuatı'na göre, müflisten adi ve
rehinli alacaklıların sırası aşağıdaki gibidir. Borçlanma araçları bu sıralamada 4. sırada,
teminatsız bulunan alacaklar arasında yer almaktadır.

1-iflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak
ödenir. (İİK md. 248)

2-Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri,
veraset ve intikaVvergisi vb.) (İİK md. 20,601
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3-Rehinle temin edilmi§ alacaklar (iIK md. 206/1)

4-Bundan sonra gelmek üzere; teminath olup da rehinle kar§ilanmami§ olan veya
teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin sati§ tutanndan, dördtincil sirada
imtiyazli olmayan diger büttin alacaklar ile verilmek iizere kaydolunur. (IIK md.
206/4)

7- Vergi Riski

Borçlanma araglannin gelir ve alim/satim kazanglan i§bu sermaye piyasasi araci notunun
madde 9'da aciklanan vergilendirme esaslanna tabidir. Bu esaslardaki degi§imlere bagli
olarak yatinmcilann elde edecegi net getiriler degi§ebilir 

y
e buna bagli olarak borçlanma

araçlannin fiyatinda degi§iklikler olabilir.

3.TEMEL BiLGILER

3.1. Halka arza iliskin ilgili gercek 
y

e tiizel kisilerin menfaatleri:

Borclanma araçlannin halka arzinda aracilik yapacak olan $eker Yatinm aracilik
sözle§mesi geNevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun di§inda, ihragtan menfaati
olan ba§ka bir dani§man. kurum veya kurulu§ bulunmamaktadir. Dolayisiyla dogrudan
veya dolayli olarak halka arm ba§ansina baglanrni§ bir ekonomik çikan bulunan
dam§man, kurum vaya kurulu§ bulunmamaktadir.

3.2. Halka ar-um gerekcesi 
y

e halka arz gelirlerinin kullamm yerleri:

Halka Arzm Gerekcesi

$irket mevcut durumda oz sermaye ve banka kredileri ile yaratilan kaynaklara, sermaye
piyasalanndan borçlanma araci ihraci yöntemi ile yeni bir fon temininin eklenmesi
sonrasinda pasif yapisini mitlendirecek 

y
e agirhkh olarak yatinm mallan finansmaninda

kullanilan bu kaynaklan uygun maliyet 
y
e vade ile mii§terilerine aktarmaya devam

edecektir. Aynca, yurtiçindeki tasarruf sahiplerine Hazine'nin ihrag etmi§ oldugu devlet iç
borçlanma senetlerinin getirisinin üzerinde bir getiri elde etme imkam sunularak sermaye
piyasalanndaki Oran ceitliligi 

y
e derinliginin artmasina da katki saglanacaktir.

Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullamm Verleri

Sirketin 150.000.000 TL nominal tutanndaki ihraç tavani kapsaminda elde edecegi toplam
fonun %40'inin kisa vadeli kredi 

y
e vadesi gelecek finansman bonosu/tahvillerin geri

Odemelerinde kalan %60'inin ise yeni leasing i§lemlerinin finansmaninda kullanilmasi
planlanmaktadir.

4.IHRAC YE HALKA ARZ ED1LECEK BORCLANMA ARACLARINA ILISKiN
BILGILER

4.1. ihrac edilecek borclanma araclarmm;

a)Tfirii: isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrag edilmesi planlanan
borclanma araci bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

b)ISIN kodu: ihraç edilecek finansman bonosu 
y
e tahvillere ili§kin ISIN kodu

Istanbul Takas 
y
e Saklama Bankasi A.$.'den temin edilecektir.

c)Nama/Hamiline oldugu: Hamiline

d)Borclanma araclarim kaydi olarak izleyen kurulusun un
y
am, adresi:

Borçlanma arglan kayden Merkezi Kart Kurulu§u A.$. (MICK) nezdinde
izlenecektir.

Merkezi Kayit Kurulusu A.$.:
34467 Sarly • r/Ø5TA UL

EKERo
l.

RALAMA A.S. (
Buyukd r• etro CI "lerk A 8 •

.34394•• • •UL

'8363

Mahallesi özborsa Caddesi No:4,

SEKER YATIRIM MEND ERLER

7
ON* Wt.:III-ILI

B.ere Cad. No:171 Meity A Eitok K:4-5
Esemebe // ANJOU_
Tel: (212 334 33 33 pbx)
Ticaret Scif t4be 359 10-0

13o0aziçi Kurumlar V.D. 80 008 4385



4.2. Borclanma araclarinin hangi mevzuata gore olusturuldugu:

$eker Leasing tarafindan ihraç edilecek borçlanma araçlan, Sermaye Piyasasi Mevzuati
gergevesinde olu§turulmu§ olup, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun VII-128.8 sayili
"Borçlanma Araçlan Tebligi" uyannca ihraç edilecektir.

Halka arz edilecek borçlanma araçlanna ilikin talep toplama yontemi, dagitim ilkeleri ve
borclanrna araclanna ili§kin bedellerin yatinlmasina i1ikin esaslar Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun 11-5.2 sayili "Sermaye Piyasasi Araclannin Satii Tebligi"nde düzenlenmitir.

Seker Leasing tarafindan ihraç edilecek borçlanma araclan, BIA5'in 04 YON 01 kodlu
"Borsa Istanbul A.5. Kotasyon Yonergesi" (http://www.borsaistanbul.com/docs/default-
source/yonergeler/borsa-istanbul-kotasvon-yonergesi.pdf?sfvrsn=26) 

y
e 10 YON 02 kodlu

"Borsa Istanbul A.5. Borclanma Araçlan Piyasasi Yonergesrne
(http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeleriborsa-istanbul-as-
borclanma-araclari-piyasasi-yonergesi.pdf?sfvrsn=6) tabiolacakttr.IlgiliBorsa
Yönergelerine gore $eker Leasing tarafmdan ihrag edilecek borçlanma araçlannin kota
alinabilmesi, Borsa Genelverecegi olumlu karara baglidir. Soz konusu
pazar, sabit getirili menkul kiymetlerin effaf 

y
e rekabete açik bir ortamda

görmelerini saglayarak, bu menkul kiymetlerin likiditesini artirmak, bilgi
hizlandirmak amaciyla kurulmutur 

y
e ayni gun veya ileri valOrlu olarak dogrudan

alim/satim i§lemleri yapilabilmektedir.

Borclanma araçlarinin Borsa Bor9lanma Araglan Piyasasi Kesin Alim-Satim Pazarenda
i§lem gorme esaslan, i0em saatleri, emir tipleri, emir bOyilkliikleri Borsa Istanbul A.5.'nin
(BIST) Borçlanma Araçlan Piyasasi i§lem saatlerine tabi olacaktir.
(ttp://www.borsaistanbul.corn/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/borclanma-araclari-
piyasasi/islem-saatleri).

Emirler i0eme konu menkul kiymetin nominal degerleri itibanyla minimum emir
bOyilkliigif 

y
e katlan eklinde iletilir. Seker Leasing bowlanma araçlan için, yOrOrliikteki

minimum 
y
e maksimum nominal emir bilyiiklükleri kapsaminda bowlanma araglan için

10.000 TL minimum 
y
e 10.000.000 TL maksimum nominal emir bOyaltikleri geçerli

olacaktir

4.3. Borelanma araelarmin kaydileOrilip kaydileOirilmedigi haklunda bilgi:

ihraç edilecek borçlanma araçlan kaydile§tirme esaslan ceNevesinde Merkezi Kayit
Kurulup A.5. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir.

4.4. Borelanma araelarmin hangi para birimine gore ihrac edildigi hakkmda bilgi:

Borçlanma araçlan Turk Lirasi cinsinden sati§a sunulacaktir.

4.5. ihraeemin yiikiimliiliiklerini yerine getirme siralamasi ieinde ihraci planlanan
borclanma araelarmin yeni hakkinda bilgi ile siralamayi etkileyebilecek veya
borelanma aracinin ihraccinin mevcut ya da gelecekteki diger yokiimlfilfiklerinden
sonra gelmesine yol aeabilecek hiikiimlerin özetleri:

ihraççinin, bowlanma araci anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatinmcilar,
borcun anapara 

y
e faizlerini yargi yoluna ba§vurmak suretiyle de tahsil edebilirler.

Borçlanma araclan Icra ve has Kanunu hiikümleri bakimindan adi bor9 senedi
hilkümlerine tabidir. Borvlanma araglan alacaklan, Icra 

y
e Iflas Kanunu'nun 206 nci

maddesinin dordiincii fikrasmda "Dördüncii Sira" bahgi altindaki "imtiyazli olmayan
diger biitiin alacaklar- arasinda yer almaktadir. thrag edilen bor9lanma araçlanna ili§kin
odeme yukumlulugu, tigüncil bir taraf tarafmdan pfanti altina

Seker Leasing'in b9r4nma aracinin halka
yatinmcilann haklirj j.k>k-tin sinirlamalae
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- Borglanma araci sahibi, borçlanma aractm satin almakla sadece §irkete faiz
kar§iliginda borg vermi§ olmaktadir.

- Borçlanma araci sahibinin, anapara ve faiz alacagi di§inda higbir hakki yoktur.

- Borçlanma araci sahibinin higbir talep ve §irketin genel kurallanna veya yönetimine
katilma gibi hiçbir ortakhk hakki yoktur.

- BoNlarima araci sahibinin alacaklan, icra ve iflas Kanunu'nun 206. Maddesinin 4.
Fikrasinda "dordtincii sira" baligi altindaki "imtiyazli olmayan diger batiin
alacaklar" arasinda yer almaktadir.

Yiiriirliikteki icra 
y
e iflas Mevzuati

s
na göre, miiflisten adi 

y
e rehinli alacaklilann strasi

a§agidaki gibidir.

1.Iflas masraflan 
y
e iflas masasinin borclan büttin alacakhlardan Once 

y
e tam

olarak ödenir.md. 248)

2.Bir maimn aymndan dogan kamu alacaklan (giimrtik resmi, bina 
y

e arazi vergileri,
veraset 

y
e intikal vergisi vb.) (I1K md. 206/1)

3.Rehinle temin edilmi§ alacaklar.md. 206/1)

4.Bundan sonra gelmek üzere; teminath olup da rehinle kar§ilanmami§ olan veya
teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin sati§ tutanndan, IIK md. 206/4'de
dtizenlenen a§agidaki sira ile verilmek iizere kaydolunur. (IIK md. 206/4)

IIK md. 206/4 kapsammda bulunan alacaklar açisindan siralama a§agidaki gibi olacaktir;

Birinci Sira:

a)twilerin, i§ ili§kisine dayanan 
y
e iflasin acilmasindan önceki bir yil içinde tahakkuk

etmi§ ihbar 
y
e kidem tazminatlan dahil alacaklan ile iflas nedeniyle i ilikisinin sona

ermesi üzerine hak etmi§ olduklan ihbar 
y
e kidem tazminatlan,

b)i§verenlerin, içi1er için yardim sandiklan veya sair yardim te§kilati kurulmasi veya
bunlann ya§atilmasi maksadiyla meydana gehni§ 

y
e tiizel ki§ilik ka72nmi§ bulunan

tesislere veya demeklere olan borçlan,

c)iflasin agilmasindan önceki son bir yil içinde tahakkuk etmi§ olan 
y
e nakden ifasi

gereken aile hukukundan dogan her türlü nafaka alacaklan.

ikinci Sira:

Velayet 
y
e vesayet nedeniyle mallan borclunun idaresine birakilan kimselerin bu ili§ki

nedeniyle dogmu§ olan turn alacaklan;

Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettigi miiddet yahut bunlann
bitmesini takip eden yil içinde acilirsa imtiyazh olarak kabul olunur. Bir davamim veya
takibin devam ettigi miiddet hesaba kattlmaz.

Uçuncu Sira:

Ozel kanunlarda imtiyazli oldugu belirtilen alacaklar.

Dördiincii Stra:

imtiyazli olmayan diger biltiin alacaklar. (bono ve/veya tahvil alacaklan dahil)

4.6. ihrav edilecek borclanma aravlarnun yatirimoya saOadigi haklar, bu haklarm
kullamm esaslari 

y
e u haklara iJikin kisitlamalar:
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Borçlanma aracı yatırımcılan, ihracı gerçekleştiren Şirketin alacaklısı konumunda olup
ihraççı aktifleri üzerinde alacaklanndan başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar,
ihraç edilecek borçlanma araçları için vadesi geldiğinde faiz ve anaparalannı alırlar.

Yatırımcıların aracı kuruluşlar nezdindeki hesaplarına, vade sonunda almaya hak
kazandıkları nominal tutarın ödenmesi Takasbank nezdindeki MKK hesabı aracılığıyla
yapılacaktır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarlar' MKK'ya üye
kuruluşların Takasbank nezdindeki hesaplarına Şirket tarafından topluca aktarılacaktır.
Borçlanma araçlarına ait itfa bedelleri, Şirket tarafından MKK'ya üye kuruluşların
Takasbank nezdindeki hesaplarına brüt olarak aktarılacaktır. MKK'ya üye kuruluşlar da
kendilerine brüt olarak yapılacak olan bu ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kesildikten
sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir. Borçlanma araçlarının vadesinden
önce erken itfası planlanmamaktadır.

Şeker Leasing'in borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcıların haklarına ilişkin
kısıtlamalar ise aşağıdaki gibidir:

-Borçlanma aracı sahipleri Şeker Leasing'in kar zarar riskine katılmaz. Sadece ihraççıya
faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır.
-Borçlanma aracı sahipleri Şeker Leasing'in yönetimine katılamaz.

-Borçlanma aracı sahipleri anapara ve faiz alacağı dışında ihraççı üzerinde başka bir
hakkı yoktur.

-Borçlanma aracı alacakları, icra ve iflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında
"Dördüncü Sıra" başlığı altındaki "imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar" arasında yer
almaktadır.

Bunun yanı sıra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca borçlanma aracı sahiplerinin
hakları aşağıda özetlenmiştir:

-Hakim şirketin hakimiyetini, bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanması, bağlı
şirketin yatırımlarını kısıtlaması, durdurması, verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz
etkileyen kararlar alması gibi durumlarda, 202. Maddede belirtilen denkleştirme fiili
gerçekleştirilmez veya denk bir istem hakkı tanınmaz ise, alacaklılar da, (b) bendi uyarınca,
şirket iflas etmemiş olsa bile, şirketin zarannın şirkete ödenmesini isteyebilirler (TTK
m.202(1)(c));

-Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi
olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için
şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını
devralamaz. Aksi halde. şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin
yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir (TTK m. 395 (2));

- Şirketin iflas' halinde, yönetim kurulu üyeleri şirket alacaklılanna karşı, iflasın
açılmasından önceki son üç yıl içinde kazanç payı veya başka bir ad altında hizmetlerine
karşılık olarak aldıkları ve fakat uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret miktarına
göre tedbirli bir tarzda düzenlenmiş olsaydı ödenmemesi gereken paraları geri vermekle
yükümlüdürler. (TTK m.513 (1));

- Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim
yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü
şekilde, birer hafta ar la yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda
bilgilendirilirler ve lacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağnlırlar (TTK
m.541(1));
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olmasi halinde, belgeleri duzenleyenlerin,
kaydiyla buna katflanlann sorumlulugu

- Belgelerin 
y
e beyanlarin kanuna aykin

beyanlan yapanlann 
y
e kusurlu olmasi

bulunmaktadir (TTK m.549);

-Ortaklik alacaklisi sifatlanndan dolayt, ortakhk esas sermayesinin azaltilmasi halinde
alacaklannin Odenmesini veya teminat gösterilmesini talep etme hakkt bulunmaktadir
(TTK m.474);

- Sermaye tamamiyla taahhiit olunmami§ 
y

ekanun veya esas sözle§me
hukumleri geregince tamamen lidenmemi§ken, taahhiit ye ödenmi§ gibi
gösterenler 

y
e kusurlu olmalari §arhyla §irket yetkilileri zaran faiziyle birlikte

müteselsilen odemekle sorumludur (TTK m.550);

-Sermaye taahhiidünde bulunanlarin ödeme yeterliliginin bulunmadigim bilen 
y
e buna

onay verenler soz konusu borcun ödenmemesinden dogan zarardan sorumludurlar (TTK
m.550);

- Ayni sermayenin veya devrahnacak i§letme ile aymiann
degerlemesinde emsaline oranla yiiksek fiyat biçenler, i§letme 

y
e aynin niteligini v

eya durumunu farkh gösterenler ya da ba§ka bir §ekilde yolsuzluk yapanlar bundan dogan
zarardan sorumludur (TTK m.551);

-Uzun siireden ben §irketin kanunen gerekli olan organlanndan biri mevcut degilse veya
genel kurul toplanamamasi hallerinde, mahkemeden §irketin durumunun düzeltilmesini
talep etme aksi halde "ortakhgm feshi" için mahkemeye ba.vurma hakki bulunmaktadir
(UK m.530);

- Kuruculann, yönetim kurulu 0yelerinin, yoneticilerin 
y
e tasfiye memurlannin

kanundan 
y
e esas sözle§meden dogan yukumluluklerini ihlal etmeleri halinde, hem §irkete

hem pay sahiplerine hem de §irket alacakhlanna kart verdikleri zarardan sorumlulugu
bulunmaktadir (UK m.553);

-Kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, denetçiler,
hem §irkete hem de pay sahipleri ile §irket alacakhlanna kart verdikleri zarar nedeniyle
sorumludur (UK m.554);$irket alacakhlannm da zarara ugrayan §irketin iflasi halinde
tazminatin §irkete odenmesini iflas idaresinden talep etme hakki, iflas idaresi dava
acmadigi takdirde dava acma hakki bulunmaktadir (UK m. 556)

- Sermayenin kaybi 
y
e borca baliklik halinde yeni nakit sermaye konulmasi ddhil nesnel

y
e gergek kaynaklan 

y
e önlemleri gosteren bir iyile§tirme projesini mahkemeye sunarak

iflasin ertelenmesini istemek (UK md. 377).

Ozetle, Seker Leasing tarafindan ihraç edilecek borçlanma arnlarim satin alacak
yatinmctlar;

- Seker Leasing'e yalnizca bore vermi§ olacaklardir. Dolayisiyla alacak bakimindan
Seker Leasing'in kar veya zaranndan dogrudan etkilenmedikleri gibi bundan kaynakli
risklere de simrh 6190de katlanirlar.

- Anapara 
y

e varsa faiz alacagi di§inda hiçbir hakki yoktur.

- Seker Leasing'in genel kurullanna ve/veya yönetimine katilma gibi hiçbir talep ye
ortakhk hakki bulunmamaktadir.

4.7. Nominal faiz orani ve iidenecek faize iliskin esaslar:

a) Borclanma aracinin vadesi 
y

e itfa plain ile itfa stireeine iliskin esaslar:

l*bu Sermaye Piylasasi Araci Notu
araci bulunniadttuaclawbu

YEKER FAJ.SokiKIRALAMA AV 1 I
IltivukciaiMetro Picraierk. A aJ6k

K
3439Weny9e-AirBUL

Kurumiev u.htereS 8363

saminda ihrag edilmesi planlanan bor9lanma
sonra belirlenecektir.
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b)Kupon ödeme tarihleri He faizin ne zaman ödenmeye baslanacagi, son odeme
tarihleri:

Isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihrag edilmesi planlanan borclanma
araci bulunmadigindan bu kistm daha sonra belirlenecektir.

c)Faizin ve anaparanm zaman asmu:

2308 sayili "$irketlerin Miiruru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat 
y
e Hisse Senedi

Bedellerinin Hazineye Intikah Halckinda Kanun" hiikiimleri gerçevesinde,
tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksizm 5 yillik zamanasimma ugrarms olan faiz
ödemeleri ile 10 yak zaman astmma ugramts tahvil bedelleri/anaparalart, soz
konusu siireler igerisinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal eder.

d)Faizin degisken olmast durumunda, dayandigt gösterge faiz oram ile buna
dayantlarak hangi yöntemle hesaplanacagt:

isbu Sermaye Piyasasi Aract Notu kapsammda ihraç edilmesi planlanan borçlanma
araci bulunmadigindan bu kistm daha sonra belirlenecektir.

e)Gösterge faiz orammn gecmis 
y

e gelecek performansmm 'we degiskenliOnin
nereden takip edilebilecegi:

isbu Sermaye Piyasast Araci Notu kapsaminda ihrag edilmesi planlanan borglanma
araci bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

1) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganustu unsurlar 
y
e faize

dfizeltme kurallart:

isbu Serrnaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihraç edilmesi planlanan borclanma
araci bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

g)Giisterge faizin kullandmasi suretiyle bulunacak faiz oranmm kim tarafindan
hesaplanacagt:

Gosterge faizin kullamlmast suretiyle bulunacak faiz oram, Seker Yattrim
tarafindan hesaplanacak 

y
e $eker Leasing'in onayma sunulacakttr.

h)Faiz orantmn belirlenmesinde esas ahnacak ölciltün ortadan kalkmast halinde
yapilacak islemler:

isbu Sermaye Piyasasi Aract Notu kapsaminda ihrag edilmesi planlanan borvlanma
araci bulunmadigmdan bu kistm daha sonra belirlenecektir.

i)Faiz ödemesinin tfirev bir kisminm ()imam durumunda, yahrnmn degerinin
dayanak aracin degerinden, özellikle risklerin actk bir sekilde ortaya oktigi
durumlarda lustl etkilendigi hakkmda bilgi:

Yoktur.

4.8. ihracgmm ya da yahrmicunn talebine bagh olarak erken itfamn söz konusu
°imam durumunda erken itfa kosullart hakkmda bilgi:

Borglanma araçlartrun vadesinden once erken itfasi planlanmamaktadir.

4.9. Kismi itfanin söz konusu olmast durumunda kismi itfa kosullan hakkmda bilgi:

Borçlanma araglarmin kismi itfast planlanmamaktadir.

4.10. Borclanma araclarma kardan pay verilip verilmeyecegi hakkmda bilgi:
17ecemir.
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4.11. Halka an edilecek borclanma araclarnun ydhk getiri oram 
y
e getiri oranmm

nasd hesaplandigi hakkmda bilgi:

isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihraç edilmesi planlanan borçlanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

4.12. Paya dönütürüJebiiir tahvillere diskin tizel hiikiimler:

Yoktur.

4.13. Degistirilebilir tahvillere i1ikin iizel

Yoktur

4.14. Borclanma araci sahiplerinin temsil edilmesine 
y
e bu temsilin hangi organlar

vasitasiyla yapdchgl lie ilgili mevzuat hiikiimleri hakkmda bilgi:

6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyannca bowlanma araci sahipleri, pay sahiplerinin paya
bagh olarak sahip olduklan temsil haklanna sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullaruna
haklan bulunmamaktadir.

Borclanma araci sahibi gercek kii hakkinda ise; 6098 Sayi11 Borclar Kanununun temsile
iliskin md.40-48 

y
e vekalet sözlesmelerine iliskin md. 502-514 hükümleri uygulama alani

bulacaktir. Bu dogrultuda temsil (vekalet) yetkisinin kapsami, söz konusu yetkinin
dayanagi olan belgeler incelenmek suretiyle belirlenecek 

y
e yetkili temsilci tarafmdan

geweklestirilen islemler ilgili mevzuat hüldimleri uyannca dogrudan dogruya borglanma
araci sahibi amindan baglayici olacaktir.

Borçlanma araci sahibi tüzel kiside ise; sirketin türiine gore temsil 
y
e temsile yetkili

organlara iliskin diizenlemeler farkhhk gösterecektir. Bu kapsamda söz konusu tiizel
kisilerin temsilcileri 

y
e tüzel kisinin temsil sekli, giincel imza sirküleri ile bu sirkülere

dayanak teskil eden ticaret sicil gazetelerinin incelenmesi suretiyle belirlenir.

4.15. Borçlanma aracl ihracma ilikin yetkili organ kararlari:

Seker Leasing'in 31.10.2017 tarih ve 2017/053 sayili Yonetim Kurulu toplantisinda
asagidaki karar alinmistin

"Yönetim Kurulumuzca, Sermaye piyasasi mevzuati çer9evesinde 150.000.000 TL
nominal tutara kadar borglanma araclanrun yurt içinde halka edilerek ve/veya halka arz
edilmeksizin nitelikli yatinmcilara ve/veya tahsisli olarak ihrac edilmesine, ihracin asagida
belirlenen kriterler cerçevesinde yapilmasina;

Belirlenen bu sartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oraninin belirlenmesi de dahil
olmak Uzere ihraclarla ilgili turn sart 

y
e hükümlerin belirlenmesi 

y
e bu kapsamda Sermaye

Piyasasi Kurulu, Borsa Istanbul A.S. 
y
e Bankacilik Düzenleme 

y
e Denetleme Kurulu lie

diger kurum 
y
e kuruluslar nezdinde gerekli basvurulann ve sair islemlerin yapilmasi ye

tamamlanmasi hususlannda Genel MUduriugun yetkilendirilmesine karar verildi.

Borçlanma araci ihraç kriterleri

1.Nominal tutarlan toplann 150.000.000.-TL'yi asmayacak sekilde, yurt içinde, Turk
Lirasi cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonosu ve/veya
tahvil ihraç edilebilecektir.

2.ihraq, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara ve/veya
tahsisli olarak yapilabilecektir.

3.ihraçlara ait,va
i
çie en fazla 3 yil olabilecektir.

R Al RIM MENKIA. EGEHLER A.$.
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4.Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa artlarina gore iskontolu ve/veya
kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu Finansman bonosu ve/veya tahviller
sabit veya degi*en kuponlu olarak ihrac edilebilecektir.

5.ihrag edilecek borglanma araclannin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya
devlet tahvillerinden bir veya birkaci referans olarak alinacak ve referans faizin
üzerine piyasa kowllanna gore belirlenecek ek getiri ilave edilecektir."

4.16. Halka arz edilecek borvlanma araci iizerinde, borçlanma aracmin devir ye
veya borclanma aracini alanlarm haklarmi kullanmasma engel

olacak ka.‘ itlarm bulunup bulunmadigina iliskin bilgi:

Halka arz edilecek borclanma araclannin devrine ve serbestge tedavol edilmesine i4kin
herhangi bir kisitlama veya bunlarin üzerinde sahibinin haklanni kullanmasina engel
olacak herhangi bir kayit bulunmamaktadir.

4.17. ihrac edilecek borvlanma araçlarinin halka arz edilmeksizin nitelikli
yatirimcilara ve/veya tahsisli olarak ihrav edilmesi halinde birim nominal degerine
iliskin bilgi:

10u Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihraç edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigindan halka an edilmeksizin nitelikli yatinmcilara yapilacak satiOarda
borclanma araglannin birim nominal degeri daha sonra belirlenecek olup, borylanma
araclannin tahsisli sati§i durumunda ise birim nominal degeri asgari 100.000 TL olacaktir.

5. HALKA ARZA iLiSKiN HUSUSLAR

5.1. Halka arm kosullari, halka arza iliskin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ye
halka aria katdmak icin yapdmasi gerekenler

5.1.1. Halka arzin tabi oldugu kosullar:

Seker Finansal Kiralama A.5., 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring 
y
e Finansman

$irketleri Kanunu hiikiimleri uyannca faaliyet gostermekte olup, aym kanun hilkümleri
uyannca Bankacilik Diizenleme 

y
e Denetleme Kurumu'nun (BDDK) diizenleme ve

denetimine tabidir. Bu kapsamda $irket BDDK'dan ihrac etmeyi planladigi borclanma
araclarina ili§kin gOruunu talep

Aynca; Borsa Istanbul$eker Leasing borclanma araglannin Borsa'da i0em
gormesi hakkinda $irket tarafindan gerekli ba§vuru

5.1.2. Halka an edilen borclanma araclarmin tutari:

Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan bowlanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

5.1.3. Halka arz silresi lie halka aria katilim hakkinda bilgi

5.1.3.1. Halka art siiresi 
y

e tahmini halka art takvimi:

4bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

5.1.3.2. Halka aria basvuru siireci lie basvuru yerleri 
y
e sat' ekli:

tOnt Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

5.1.4. Karsdanamayan taleplere ait bedeller lie yatirimcilar tarafindan satis fiyatmin
iizerinde iidenenjade sekli haldunda bilgi:

ylinda ihrac edilmesi planlanan borçlanma araci
irlenecektir.7f1YATiFM MENKU( )E6ERLER A.S.
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5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkında bilgi:

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı
bulunmadığından bu kısım daha sonra belirlenecektir.

5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı
bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının
teslimine ilişkin bilgi:

a)Başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve
şekline ilişkin bilgi:

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı
bulunmadığından bu kısım daha sonra belirlenecektir.

b)Borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek borçlanma araçları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

5.1.7. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde
yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü
içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklamasına ilişkin düzenlemeleri uyannca
kamuya duyurul ur.

5.1.8. Borçlanma araçlarının ön alım hakları, bu hakların devredilebilirliği ve ön alım
haklarının kullandmaması durumunda bu hakların akibeti hakkında bilgi:

Yoktur.

5.2. Dağıtım ve tahsis planı
5.2.1. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine
belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi ile her bir kategori bazında halka
arzda yatırımeılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:

Yoktur.

5.2.2. Halka anda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı
bulunmadığından bu kısım daha sonra belirlenecektir.

5.2.3. Talepte bulunan yatırımcılara, halka andan aldıkları kesinleşmiş borçlanma
aracı miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arzdan almaya hak kazanılmış borçlanma aracı miktarları, dağıtım listelerinin Şeker
Leasing tarafından onaylandığı gün, Şeker Yatırım ve Şekerbank tarafından yatınmcılara
bildireceklerdir.

Yatırımcılara yapılacak bildirimden önce borçlanma araçları işleme konu olmayacaktır.
5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai
katın kamuya açıklanma süreci:

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı
bulunmadığından bu kısım daha sonra belirlenecektir.

5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Ana Aracılık
5.4.1. Halka ana ,ara‘lık edecek yetkili kuruM hakkında bilgi:

Borçlanma araçl. ırnif ljaj,kajrzına Şeker :, rım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.
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100 Eniyi
Gayret
Araciligi

150.000.000 $eker
Yatinm
Menkul
Degerler
A.S.

EKER
tikdo

OpeT1 34394

Adres: $eker Yatirim Menkul Degerler A.$.

Bilyiikdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394 $1$L1 /ISTANBUL

Tel: (212) 334 33 33 Fax: (212) 334 33 34

5.4.2. Halka arzin yapilacagi iilkelerde yer alan saklama 
y

e ödeme kuruluslannin
isimleri:

Halka arzisati§ sadece Tiirkiye'de gerçekle§tirilecektir. Sati§in saklama 
y
e ödeme

i§lemlerinin gergekle§tirilecegi kurulu§lar §unlardir:

Takasbank- Istanbul Takas 
y
e Saklama Bankasi A.$.: Re§itpa§a Mahallesi, Ozborsa

Caddesi, No:4 Sanyer 34467 Istanbul

Merkezi Kart Kurulu§u A.$. : Re§itpa§a Mahallesi Ozborsa Caddesi No:4, 34467
Sanyer/ISTANBUL

5.4.3. Aracilik tiirfi hakkmda bilgi:

Yfiklenimde
Borclanma

Bulunulan
Araclannin

Yfiklenimde Bulunulmayan
Borclanma Araclannm

YetkiliOlusturulAranliginNominalHalka ArzNominalHalka
Kurulus-mussaTfiriiDegeriEdilenDegeri (TL)Edilen

Konsorsi-
yumdaki

(TL)Bon;lanma
Aracina

Borclanma
Aracina

Pozisvonu°rani (')/0) Oran' CYO

5.4.4. Aracilik 
y

e yfiklenim sözlesmesi hakkinda bilgi

$eker Leasing tarafmdan ihraç edilecek borçlanma araclanna aracilik i§lemleri 06.11.2017
tarihinde imzalanan Aracihk Sözle§mesi cerçevesinde $eker Yatinm Menkul Degerler
A.$. tarafindan gergekle§tirilecektir. $eker Yatinm aracilik hizmeti kar§iliginda i§ bu
Sermaye Piyasasi Araci Notu'nun 5.5 Maddesinde behrtilen Aracilik Komisyonunu
alacaktir.

$eker Leasing'in borglanma araclan sati§i SPK'nin 11-5.2 sayili Sermaye Piyasasi
Araglannin Sati§i Tebligi"nin 14. maddesinde yer alan "Talep Toplama Yoluyla Sati§
Yöntemi" ile geNekle§tirilecektir. Halka arza aracilik SPK'nin 111-37.1 Yatinm Hizmetleri
Ile Yan Hizmetlere ili§kin Esaslar Hakkinda Teblig'inin 51. maddesinin (b) bendinde
tanimi yapilan "En iyi Gayret Araciligi" §eklinde gergekle§tirilecektir.

5.5. Halka arza iliskin olarak ihraccinin iidemesi gereken toplam 
y

e halka arz edilecek
borçlanma aract basma maliyet:

isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihraç edilmesi planlanan bowlanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

5.6. Talepte bulunan yatinmcinin adeyecegi maliyetler hakkinda bilgi:

Borglanma araçlanna ili in vergilendirme esaslan i§bu sermaye piyasasi araci notunun
`Borclanma Araçlar,ile ilgili Vergilendirme Esaslan' baslikli 9. Maddesinde
belirtilmi§tir.
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Ihraç
Miktari
(TI.
Nominal)
24.871.500

25.128.500

12.476.400

31.916.500

5.607.100
16.713.100

33.256.900
40.289.800

Vade
((;un)

728

367

546

728

367
728

367
140

I§bu Sermaye Piyasast Arao Notu kapsammda ihrag edilmesi planlanan borçlanma araci
bulunmamakta olup, yahnmodan talep edilecek komisyon 

y
e benzeri giderler daha sorra

bel irlenecektir.

6. BORSADA iSLEM GöRMEYE iLiSKiN

6.1. Borclanma araclarunn borsada islem görmesine iliskin esaslar lie islem görme
tarihleri:

Halka arz, ihraci gergekle§en borçlanma araçlannin Borsa'da i§lem görecegi anlamina
gelmemekte olup, Borsa Istanbul A.$ Kotasyon Yönergesi'nin 17 nci maddesine
(http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler) gore
sermaye piyasasi araglannin sah§i tamamlanan kismi KAP'ta yapilacak duyuruyu takiben
Borglanma AraOan Piyasasinda i§lem görmeye ba§layacakhr.

Borçlanma araclannin halka arzina ili§kin dagann listelerinin onaylanmasi 
y
e yalinmo

hesaplanna aktanmmi takiben, BIAS tarafindan belirlenecek tarihten itibaren Borsa
Istanbul BorOanma Araçlan Piyasasi'nda i§lem görmeye ba§lamasi beklenmektedir.

6.2. Borsada islem göreeek olan borclanma araclarmin hangi durumlarda islem
sirasnun kapatdabilecegi hakkmda bilgi:

Sermaye Piyasasi 
y
e Borsa Mevzuatmin ilgili hiikUmleriyle belirlenen

yerine getirmeyen veya Borsa Istanbul A.$ Kotasyon Yonergesi'nin 29 ncu maddesinde
(http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler) yer alan
durumlann olu§tugu §irketlerin ihraç ettigi 

y
e Borsa'da i§lem gören borçlanma araOan

Borsa Yönetim Kurulu karanyla stirekli olarak i§lem gormekten men edilebilir. Borsa
Yonetim Kurulu, kottan okarma karanm vermeden once ilgili ihraçoyi, durumunu
dtizeltmesi igin uyarabilir, ihraçoya sure verebilir veya uygun gördügti tedbirleri alabilir.

6.3. ihraccunn daha once ihrac ettigi pay haric sermaye piyasasi araclarnun islem
gördiigii borsalara iliskin bilgi:

Yurt dii piyasalarda herhangi bir sermaye piyasasi arao ihrag edilmemi§ olup, ihraçonm
yurt iginde daha Once ihraç ettigi 

y
e Borsa Istanbul A.$. Borclanma Araçlan Piyasasi Kesin

Ahm Salim Pazannda i§lem gorm0§/gören bor9lanma araOanna ili§kin bilgiler a§agidaki
tabloda verilmi§tir.

Tahvil
Tahvil
Tahvil
Tahvil

Tahvil
Tahvil

Tahvil

Finansman
Bonosu 
Tahvil

Finansman
Bonosu 
Tahvil

Bo rvlanma
Aracirun Turd

SEKER
Ltuyukd

1
,

,
 

'
 

00.000

iff /0 :• ALAMA A.S.

--;-, cly , .. ,., .4 frovt>:

TarihiISIN KoduSati
TB rii

20.06.2014TRSSKFK61414Halka Arz
14.06.2013TRSSKFK61315Halka Arz
24.06.2014TRSSKFK61422Halka Arz
23.12.2014TRSSKFKA1417Halka Arz
27.12.2013TRSSKFKA1318Halka Arz
08.12.2015TRSSKFKA 1516Halka Arz
12.12.2014TRSSKFKA14251-1alka Arz
04.11.2014TRFSKFKK1410Halka Arz

14.06.2016TRSSKFK61612Halka Arz
05.05.2015TRFSKFK51511Halka Arz

Vade
134anglç

Tarihi

12.06.2012
12.06.2012
25.12.2012
25.12.2012
25.12.2012
10.12.2013
10.12.2013
17.06.2014

Y 
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Yoktur.

Finansman46.741.70035002.06.201517.05.2016TRFSKFK51610Halka Arz
Bonosu
Tahvil6.258.30072802.06.201530.05.2017TRSSKFK51712Halka Arz
Finansman35.000.00035022.12.201506.12.2016TRFSKFKA1610Halka Arz
Bonosu
Tahvil8.000.00072822.12.201519.12.2017TRSSKFKA1714Halka Arz
Finansman45.180.30035017.05.201602.05.2017TRFSKFK51719Halka Arz
Bonosu
Tahvil4.819.70072817.05.201615.05.2018TRSSKFK51811Halka Arz
Finansman58.801.4009106.12.201607.03.2017TRFSKFK31711Halka Arz
Bonosu
Finansman12.634.20035006.12.201621.11.2017TRFSKFKK1717Halka Arz
Bonosu
Tahvil3.564.40072806.12.201604.12.2018TRSSKFKA1813Halka Arz
Finansman5.000.00035029.12.201614.12.2017TRFSKFKA1719Nitelikli
BonosuYatirimci
Finansman48.906.6009107.03.201706.06.2017TRFSKFK61718Halka Arz
Bonosu
Finansman13.747.80035007.03.201720.02.2018TRFSKFK21811Halka Arz
Bonosu
Tahvil7.345.60072807.03.201705.03.2019TRSSKFK31912Halka Arz
Finansman34.528.00017502.05.201724.10.2017TRFSKFKE1715Nitelikli
BonosuYatirimci
Finansman1.700.00035002.05.201717.04.2018TRFSKFK41819Nitelikli
BonosuYatinmci
Tahvil3.772.00072802.05.201730.04.2019TRSSKFK41911Nitelikli

Yatirimci
Finansman58.315.50017506.06.201728.11.2017TRFSKFKK1725Halka Arz
Bonosu
Finansman5.421.50036406.06.201705.06.2018TRFSKFK61817lialka Arz
Bonosu
Tahvil3.263.00054606.06.201704.12.2018TRSSKFKA1821Halka Arz
Finansman29.631.00015611.07.201714.12.2017TRFSKFKA1727Nitelikli
BonosuYatirimci
F inansman1.000.00036411.07.201710.07.2018TRFSKFK71816Nitelikli
BonosuYanrimci
Tahvil2.369.00054611.07.201708.01.2019TRSSKFK11914Nitelikli

Yatirimci
Finansman39.143.20017524.10.201717.04.2018TRFSKFK41827Nitelikli
BonosuYatirimci
Tahvil2.856.80036424.10.201723.10.2018TRFSKFKE1814Nitelikli

Yatnimci

6.4. Piyasa yawl 
y

e piyasa yamedigm esaslan:

Yoktur.

7.GARANTi HUKÜMLERi VE GARANTCIRE iLiSKIN BILGILER

Yoktur.

8.DiGER BiLGiLER

8.1. Halka arz siiihragelya damsmanlik yapanlar haldunda bilgiler:
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BO1:iikde ,..1etro City Merk. A Blok
el?

?
 „ 34?.14 Us.

? ,tpteliSTANBUL

fYATIRMADE6ERLER A.S.
Genes. .1dijr1f..40

r Cad. No:
a
 1 Metrocity A Blok K:4-5

18Esentepe / iii ISTANBUL
Tei. 0212 3 33 33 (nbx)
Ticaret SciI359210-0

BcZjazici Kururnlar .D. 801 008 4385



Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. 

Orhan Akova

Kavacık Rüzgarlı Bah9eMah. Kavak Sok. No:29
Be

y
koz 34805 İstanKul

8.2. Uzman ve bağımsız denetim raporlar' ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda bildiği veya ilgili üçüncü
şahsın yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, uzman raporları ve üçüncü
kişilerden alınan bilgilerin aynen alındığını ve açıklanan bilgilerin yanlış veya yanıltıcı hale
getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda yer alan derecelendirme raporlarına ilişkin bilgiler JCR
Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin (JCR Eurasia Rating) kredi derecelendirme
raporlarından alınmıştır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş., sermaye piyasası aracı notunda
kullanılan bilgilerin bu kaynaktan aynen alındığını beyan eder.

Şirketin 31/12/2015 ile 31/12/2016 yıl sonu hesap dönemine ait finansal tablolarına ilişkin
bağımsız denetim raporları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş., 30/06/2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına ilişkin bağımsız
denetim raporlar' ise DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.tarafindan hazırlanmış olup, bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı ve adresi ile
sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı ile bağımsız denetim görüşünün özeti aşağıda
verilmiştir.

30.06.2017 itbariyle Bağımsız Denetim Şirketi hakkında bilgi

ÜnvanıDRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali
: Müşavirlik A.Ş.

Sorumlu Baş Denetçi : Yaman Polat

AdresiKavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29
: Beykoz 34805 İstanbul 

30.06.2017 tarihi itibariyle Bağımsız Denetçi Görüşü Özeti;

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide fınansal bilgilerin, Şeker Finansal
Kiralama A.Ş'nin ve bağlı ortaklıklarmın 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla finansal
durumunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin fınansal performansının ve
nakit akışlarmın BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm
önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Diğer Husus

Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi
ve 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren döneme ait fınansal tablolarının bağımsız sınırlı
denetimi başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız
denetim kuruluşu, 31 Aralık 2016 tarihli fınansal tablolar ile ilgili olarak 7 Mart 2017 tarihli
bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş bildirmiş, 30 Haziran 2016 tarihli finansal
tablolar ile ilgili olarak da 17 Ağustos 2016 tarihli sınırlı denetim raporunda Şirket'in 30
Haziran 2016 tarihi itibarıyla ara dönem konsolide fınansal bilgilerinin, tüm önemli
yönleriyle. TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmalarına sebep olacak
herhangi bir hususun dikkatlerini çekmediğini bildirmiştir.

31.12.2016 itibariyle Bağımsız Denetim Şirketi hakkında bilgi

Ünvanı

Sorumlu Baş Denetçi

Adresi
/
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31.12.2016 tarihi itibariyle Bagimsiz Denetçi Got-Usti Ozeti;

GörtistimUze gore konsolide finansal tablolar, $eker Finansal Kiralama Anonim Sirkeenin
y

e konsolidasyona tabi bagli ortakliginin 31 Aralik 2016 tarihi itibanyla konsolide finansal
durumunu ve ayni tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansim
ve konsolide nakit akislanni, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuati'na uygun
olarak turn önemli yönleriyle gewege uygun bir bivimde sunmaktadir.
Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yilkilmlültiklere ili§kin Rapor

1)6102 sayili Turk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dordtincti fikrasi
uyannca dUzenlenen Riskin Erken Saptanmasi Sistemi ve Komitesi Hakkinda Denetçi Raporu
7 Mart 2017 tarihinde Sirket'in Yonetim Kurulu'na sunulmustur.

2)TTK'nin 402'nci maddesinin dorthincii fikrasi uyarmca $irket'in 1 Ocak - 31 Aralik 2016
hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolann. TTK ile Sirket esas
sözlesmesinin finansal raporlamaya iliskin htiktunlerine uygun olmadigma dair önemli bir
hususa rastlanmamistir.

3)TTK'nin 402'nci maddesinin dordiincii fikrasi uyannca Yonetim Kurulu tarafimiza
denetim kapsaminda istenen Niklamalan yapmi§ 

y
e talep edilen belgeleri vermistir.

31.12.2015 itbariyle Bagimsiz Denetim Sirketi haldunda bilgi

enyaniAkis Bagimsiz Denetim 
y

e
 
Serbest Muhasebeci Mali

Mii§avirlik A.S.
Sorumlu Ba DenetciOrhan Akova

AdresiKavacik Riizgarli Bahce Mah. Ka
y
ak Sok. No:29

: Beykoz 34805 Istanbul 

31.12.2015 tarihi itibariyle Bagimsiz Denetçi Görti§ii Ozeti;

Görüstimüze gore konsolide finansal tablolar, $eker Finansal Kiralama Anonim $irketi'nin
ve konsolidasyona tabi bagli ortakliginin 31 Aralik 2015 tarihi itibanyla konsolide finansal
durumunu 

y
e ayni tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansini

ve konsolide nakit akislanni, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuati
i
na uygun

olarak turn önemli yönleriyle gerçege uygun bir biçimde sunmaktadir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diger YUktimlültiklere iliskin Rapor

1)6102 sayili Turk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dordiincii fikrasi
uyannca dtizenlenen Riskin Erken Saptanmasi Sistemi 

y
e Komitesi Hakkinda Denet9i

Raporu 26 Subat 2016 tarihinde Sirkeein Yonetim Kurulu'na sunulmustur.

2)TTK'nin 402'nci maddesinin dordüncti fikrasi uyannca $irket'in 1 Ocak -31 Aralik 2015
hesap doneminde defter tutma duzeninin, finansal tablolann, TTK ile Sirket esas
sözlesmesinin finansal raporlamaya iliskin htiktimlerine uygun olmadigina dair önemli bir
hususa rastlanmamistir.

3)TTK'nin 402'nci maddesinin dordüncti fikrasi uyannca Yonetim Kurulu tarafimiza
denetim kapsaminda istenen Niklamalan yapmi§ 

y
e talep edilen belgeleri vermistir.

8.3. Varsa ihracp veya ihrac edilen borclanma aracma i1ikin derecelendirme notu
haklunda bilgi:

$eker Leasing uluslararasi kredi derecelendirme kurulusu JCR Avrasya Derecelendirrne
A.S.'den (JCR Eurasia Rating) derecelendirme (rating) hizmeti almaktadir. JCR Eurasia
Rating son olarak düzenlenen 30 Mayis 2017 tan • i raporunda Seker Finansal Kiralama
A.S.'yi ulusal ye ulusl 

/
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Uzun Vadeli Ulus.• u
t
nu 'B + (Trk)' .

/
isa Vadeli Ulu . Notu'nu 'A-2 (Trk)' olarak

_YA1, ',; MENKyi_..DE [FILER A.S. EKER Fi AN•• • .•
20Uenel Medurtu0

CiLiyütcdere dC+ty ."• ok,e Cad. No:171 Nletr ity A Blok K:4-5
K94I.Esentepe / $isii / iNOUL

r,.3Tet: 9212 334 33 33 )13x)
Tiearet Sidi No: 359 0-0

Br
s
t':7

,
77tri Kr:n:rttlar V.D. 801 008 4385



JCR Eurasia Rating Skalasi

Ortaklardan
Bagimsizlik Desteklenme

NotlariNotlarl

A
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Geri Odeme
Kapasitesi

En yiiksek; Mevcut

yerine getirrnede en
yiiksek kapasiteye

sahiptir. 

Cok yiiksek;
Mevcut

yerine getirmede
cok yiiksek
kapasiteye

sahiptir.

Yiiksek; Mevcut
yukumluluklerini
yerine getirmede

yiiksek kapasiteye
sahiptir.

Yüksek; Mevcut
finansal

yükümltiluklerini
karsilamatia yeterli
kapasite seviyesi.

Bununla birlikte. bu
kapasitenin. diger
ytlksek derecelerle

kiyaslandiginda, gelecek
dOnemlerde anima

ifilimali ((atm fazIadir

teyit etmistir. Uzun Vadeli Ulusal Notu'na iliskin gorunumu ise `Pozitif olarak
belirlemistir. Diger taraftan, Seker Finansal Kiralama A.S.'nin Uzun Vadeli Uluslararasi
Yabanci Para 

y
e Uzun Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notlart 'BBB-' olarak teyit

Kredi notlarinin son durumu asagtdaki gibidir.

Uzun Vadeli Uluslararasi Yabanel Para : BBB- / (Stabil Görtiniim)

Uzun Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görtinilm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB+ (Trk) / (Pozitif Görtiniim)

Kisa Vadeli Uluslararasi Yabanci Para : A-3 / (Stabil Görlintim)

Kisa Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil GörLiniim)

Kisa Vadeli Ulusal Notu : A-2 (Trk) / (Stabil Göriintim)

Desteklenme Notu: 2

Ortaklardan Bagimsizlik Notu: AB
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Dönem
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AAAA-1+
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AAAA-1+
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AA-A-1+
AA-A-1+ )
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(Irk)A-1 (Trk)A+IA-1

A (Trk)I A-1 (Irk) IAIA-1
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BBB
—
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BB+Ekonomik kopllara
(Trk)bagh; her ne kadar

mevcut finansal

BBkamlama kapasitesi
(Trk)B (Trk)BBsu an icin bir sorun

igermese de gelecek
dönemlerde
devamithgt

BB-sözkonusu
(Trk)B (Trk)BB-Bolmayabilir.

B+
Dilsiik seviye;

C (Trk)B+CMevcut (Trk)
4

ini
CDB (Trk)C (Trk)BCkarsilamada

kapasite
seviyesi dtisök
olup gelecek

B- (Trk)C (Trk)B+iein endiseler
sözkonusudur.
Temerrat ihtimali:

finansal

CCC
C (Trk)CCCCyerine

(Irk)getirilmesinde
belirsizlik unsurlari
y
e temerrin

CCYtiksek temerriit C (Trk)CC
5(Trk)riski

• MI

4.)C (Trk)C (Trk)CC
Cok yiiksek

temerrilt riski

DDD
D (Trk)DDD (Trk)

a,
EDD

D (Irk)DDDTemerrfit hail (Irk)

D (Irk)D (Trk)

JCR Eurasia Rating'in kredi derecelendirme notu skalasina asagidaki baglanhdan
ulastlabilir.
(http://www.jcrer.com.tr/Upload/Files/Reports/492 RATINGNOTATIONS.pdf)

9. BORCLANMA ARACLARI ILE iLGILI VERG1LENDIRME ESASLARI

a) Tam Miikellef Gercek

Faiz Kazanci
Ozel sektör tahvil 

y
e
 
bonolarmdan elde edilen faiz kazanclari icin GVK'nin 6009 sayM

Kanun ile degistirilen Gegici 67'nci maddesi uygulanmaktadir. Buna göre, tam mükellef
gercek kisilerin bu kapsamda elde ettikleri faiz gelirleri, ileme aracihk eden banka 

y
e
 
araci

kurumlarmca %10 orani,j7da stopaj yapilarak vergilendirilir. Yapilan stopaj nihai vergidir.
Bu sebeple, faiz geli :e eden tam mtikell- bireysel yatinmcilar tarafmdan bu gelirleri
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için aynca yıllık beyanname verilmez, başka gelirleri için verilecek beyannameye de dahil
edilmez.
Geçici 67'nci maddeye göre tevkifata tabi tutulan faiz gelirlerinin ticari faaliyet
kapsamında elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre
vergilendirileceginden, ticari kazançlarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilirler.
Ancak. Geçici 67'nci madde hükmü gereği tevkif edilen bu vergiler beyannamede
hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Alım — Satım Kazancı

Özel sektör tahvil ve bonoları ndan elde edilen alım - satım kazançları, GVK Geçici 67'nci
madde kapsamında değer artış kazancı olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, alım - satım
kazancına aracılık eden banka ve aracı kurumlarca yapılır. Tevkifat oranı %10 olup, nihai
vergidir. Dolayısıyla bireysel yatırımcıların söz konusu alım - satım kazancı için ayrıca
yıllık beyanname düzenlenmez, başka gelirleri için verilecek beyannameye de bu gelirler
dahil edilmez.

Alım satım kazançlannın ticari faaliyet kapsamında elde edilmesi durumunda bu gelirler
ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceginden, ticari kazançlarla ilgili olarak
verilen beyannameye dahil edilir. Ancak, tevkif edilen vergiler beyannamede hesaplanan
vergiden mahsup edilir.

b)Dar Mükellef Gerçek Kişi

Faiz Kazancı
Özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen faiz kazançlarının vergilendirilmesi, gelire
aracılık eden banka ve aracı kurumlar tarafından yapılır. Dar mükellef gerçek kişilerin bu
tür faiz gelirleri 01.10.2010 tarihinden itibaren %10 stopaja tabidir ve stopaj nihai vergidir.
Dolayısıyla, dar mükellef bireysel yatırımcılar bu gelirleri için beyanname vermezler.
Diğer taraftan; mukimlik belgesi bulunan dar mükellef gerçek kişilerin yerleşik olduğu
ülke ile T.C. arasında imzalanmış Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA)
varsa ve bu anlaşmalarda söz konusu tahvil ve bono faiz kazancı için istisna veya daha
düşük bir vergi oranı öngörülmüş ise bu hükümlerin uygulanması gerekeceğinden,
yatırımcı tarafından bu anlaşmalara bakılmalıdır.
Alım — Satım Kazancı
Özel sektör tahvil ve bonolanndan elde edilen alım - satım kazançları, GVK Geçici 67'nci
madde kapsamında değer artış kazancı olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, alım - satım
kazancına aracılık eden banka ve aracı kurumlarca yapılır. Tevkifat oranı 01.10.2010
tarihinden itibaren %I O olup, nihai vergidir. Alım - satım kazancı elde eden dar mükellef
bireysel yatırımcı bu gelirleri için beyanname vermez.
Diğer taraftan; mukimlik belgesi bulunan dar mükellef gerçek kişilerin yerleşik olduğu
ülke ile T.C. arasında imzalanmış ÇVÖA varsa ve bu anlaşmalarda söz konusu tahvil ve
bono alım — satım kazancı için istisna veya daha düşük bir vergi oranı öngörülmüş ise bu
hükümlerin uygulanması gerekeceğinden, yatırımcı tarafından bu anlaşmalara
bakılmalıdır.

c)Tam Mükellef Tüzel Kişi ve Diğer Kurumlar

Faiz Kazancı

Tam mükellef tüzel kişiler tarafından elde edilen özel sektör tahvil ve bono faiz gelirleri
GVK Geçici 67'nci madde kapsamında stopaja tabi olup, stopaj oranı tüzel kişiliğin ve
kurumun hukuki yapısına gi e değişecektir. Buna öre; KVK'da sermaye şirketi olarak
belirtilen tüzel kişiler. P in düzenleme ve Vetimine tabi fonlar, münhasıran menkul
kıymet ve diğer se •y; piwsası aracı • rileri ve değer artış kazançları sağlamak
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amaciyla Sermaye Piyasasi Kanununa gore kurulan yatinm fonlan 
y
e yatinm ortakliklan

ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi'nca belirlenenler için stopaj orani %0,
bunlann dt§inda kalanlar için %10 olarak uygulanmaktadir. Bu kapsamda faiz gelirleri
üzerinden;
-Anonim Sirketler. Limited $irketler, Sermayesi Paylara Bohinmi.i§ Komandit Sirketler
%0,
-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Klymet Yatinm Ortakliklan %0,
-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Fonlan %0,
-Emeklilik Yatinm Fonlan %0,
-Borsa Yatinm Fonlan %0,
-Konut Finansmani Fonlan %0,
-VarIlk Finansmani Fonlan %0,
-Yukanda Sayilanlar Di§inda Kalan Kurum 

y
e Kurulu§lar %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tam mükellef tüzel ki§i ve diger kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazancina dahil
edilir 

y
e yukanda belirtilen yatinm fonlan ve ortakliklan haric %20 kurumlar vergisine

tabi tutulur. Odenen stopaj beyanname iizerinde hesaplanan kurumlar vergisinden
dii§Olebilir.

Diger taraftan; ozel sektor tahvil 
y
e bonolan faizi elde eden BSMV mükellefi kurumlann,

bu gelirleri tizerinden %5 BSMV hesaplamalan gerekir.

Alm — Satin' Kazanci

Ozel sektor tahvil 
y
e bonolanndan elde edilen alim - satim kazanclan deger arti§ kazanci

olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, ahm - satim kazancina aracilik eden banka 
y
e araci

kurumlar tarafmdan yapilir. Tevkifat orani Uizel ki§i 
y
e kurumun hukuki yapisina gore

degi§ecektir. Bu kapsamda; ahm - satim kazanclanndan;
-Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Boliinmii§ Komandit $irketler
%0,
-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yabrim Ortakliklan %0,
-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Fonlan %0,
-Emeklilik Yatinm Fonlan %0,
-Borsa Yabrim Fonlan %0,
-Konut Finansmani Fonlan %0,
-Varlik Finansmani Fonlan %0,
-Yukanda sayilanlar di§inda kalan Kurum 

y
e Kurulu§lar %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tam miikellef tüzel ki§i 

y
e diger kurumlarca elde edilen alim - satim kazançlari kurum

kazancina dahil edilir ve yukanda belirtilen yatinm fonlan 
y
e ortakliklan hari9 %20

kurumlar vergisine tabi tutulur. Ancak, ahm - satim kazancindan kesilen gelir vergisi
stopajlan hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Diger taraftan; ozel sektor tahvil 
y
e bonolarindan alim - satim kazanci elde eden BSMV

mükellefi kurumlann, bu gelirleri iizerinden BSMV hesaplamalan gerekir. Yurt içinde
Turk Liras' cinsinden ihra9 edilen ozel sektor tahvillerinin geri alim y

e satim taahhildti ile
iktisap veya elden 9ikarilmasi veya vadesi beklenmeksizin sati§i nedeniyle lehe alman
paralar üzerinden %1 oraninda BSMV hesaplanacaktir. Ancak BSMV miikellefi olan
kurumlarca, vadesi 1 yild nkisa olan özel sektör 

y
e banka bonola nedeniyle elde edilen

ayni kapsamdaki gelir er • ztrizden %5 BSMV hesaplanmalidir.
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d) Dar Miikelief Tiizel Kii 
y

e Diger Kurumlar

Faiz Geliri

Ozel sektör tahvil 
y
e bono faiz gelirleri GVK Geçici 67'nci madde kapsaminda stopaja tabi

olup, stopaj orani tüzel kisiligin ve kurumun hukuki yapisma gore degisecektir. Buna gore;
KVK'da belirtilen sermaye sirketlerine benzer nitelikte yabanci kununlar, SPK'nm
dtizenleme 

y
e denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanci fonlar, münhasiran menkul

kiymet ve diger sermaye piyasasi aract getirilen 
y
e deger arfts kazanclan saglamak

amactyla Sermaye Piyasast Kanununa gore kurulan yatinm fonlan 
y
e yatinm ortakhklan

ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligfrica belirlenenler için stopaj oram %0,
bunlann disinda kalanlar için %10 olarak uygulamr. Bu kapsamda faiz kazanclan;
-Anonim Sirket, Limited $irket ve Sermayesi Paylara Bohinmös Komandit Sirket Benzeri
Nitelikte Yabanci Kurumlar için %0,
-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Ortakhklan Benzeri
Nitelikte Yatinm Ortakhklan için %0,
-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm FonIan Benzeri
Nitelikte Yabanci Fonlar için %0,
-Türkiye'de miinhasiran menkul kiymet 

y
e diger sermaye piyasasi araci getirileri ile deger

arhs kazanclan elde etmek 
y

e bunlara bagh haklan kullanmak amactyla faaliyette bulunan
smith sorumlu ortakhklar, iilke fonlan, kurum ve kurulus fonlan ve yahrim kuruluslan gibi
yabanci kurumsal yatinmcilar için %0,
-Yukanda sayilanlar dismda kalan kurum 

y
e kuruluslar için %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tevkifat, faiz gelirine aracilik eden banka 

y
e araci kurumlarca yapthr 

y
e nihai vergidir.

Diger taraftan; faiz kazan9lan %10 tevkifata tabi tutulan dar mtikellef kurum ve
kuruluslann yerlesik oldugu ulkeler ile T.C. arasmda imzalanmis QVCIA varsa 

y
e bu

anlasmalarda soz konusu tahvil 
y
e bono faiz kazanct için istisna veya daha düstik bir vergi

orani öngörtilmils ise bu hilkümlerin uygulanmasi gerekeceginden, yalinmci tarafindan bu
anlasmalara bakilmandir.

AIim — Satim (Deger Artip) Kazanci

Ozel sektör tahvil 
y
e bonolanndan elde edilen ahm - saftm kazançlan, GVK Gecici 67'nci

madde kapsaminda deger mils kazanci olarak tevkifata tabidir. Tevkifat orani tüzel kisiligin
y
e kurumun hukuki yapisma gore degisecektir. Buna gore; KVK'da belirtilen sermaye

sirketlerine benzer nitelikte yabanci kurumlar, SPK'nm dilzenleme 
y
e denetimine tabi

fonlara benzer nitelikte yabanci fonlar, miinhasuan menkul kiymet 
y
e diger sermaye

piyasasi aract getirileri 
y
e deger arhs kazaNlan saglamak amaciyla Sermaye Piyasasi

Kanununa gore kurulan yatinm fonlan 
y
e yatinm ortakhklan ile benzer nitelikte oldugu

Maliye Bakanhgt'nca belirlenenler için stopaj oram %0, bunlann dismda kalanlar icin %10
olarak uygulanir. Bu kapsamda ahm — saftm kazarwlan;
-Anonim Sirket, Limited Sirket 

y
e Sermayesi Paylara BoRinmiis Komandit Sirket Benzeri

Nitelikte Yabanct Kurumlar icin %0,
-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Ortakhklan Benzeri
Nitelikte Yannm Ortakhklan i9in %0,
-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yaftnm FonIan Benzeri
Nitelikte Yabanci Fonlar için %0,
-Thrkiye'de miinhasuan menkul kiymet 

y
e diger sermaye piyasasi araci getirileri ile deger

arns kazanclan elde etmek 
y

e bunlara bagh haklan kullanmak amaciyla faaliyette bulunan
smith sorumlu ortakhklar, tilke fonlan, kurum 

y
e kuru s fonlan 

y
e yaft nm kuruluslan gibi

yabanet kurumsal yatinmcil r i9in %0,
-Yukanda sayilanlar dyn kalan kurum ve k luslar icin %10
oranlannda stopaja taV tzuitIu..—.- V--AIVI 11 rdr-Vil L.C/ A Q
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Tevkifat, alim — satim kazancina aracilik eden banka 
y
e araci kurumlarca yapilir 

y
e nihai

vergidir.
Diger taraftan; alim - satim kazanclari %10 tevkifata tabi tutulan dar mükeiief kurum ye
kurulu§larin yerlqik oldugu tilkeler ile T.C. arasinda imzalanmi cV0A varsa 

y
e bu

anlamalarda soz konusu tahvil 
y
e bono aim — satim kazanclari icin istisna veya daha

dü§Lik bir vergi orani öngörtilmi4 ise bu hilkürnierin uygulanmasi gerekeceginden,
yatirimci tarafmdan bu anlamalara bakilmalidir.

10.INCELEMEYE ACIK BELGELER
Asagtdaki belgeler Bilyükdere Caddesi, Metrocity is Merkezi A Blok No:171 Kat: 8
Esentepe / Sish / ISTANBUL adresindeki ihrawnm merkezi 

y
e
 
basvuru yerleri lie

ihraccmin internet sitesi (www.sekerleasing.com.tr) ile Kamuyu Aydmlatma
Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine avid( tutulmaktachr:
Sermaye piyasasi araci notunda yer alan bilgilerin dayanagmi olusturan her türlii
rapor ya da beige lie göriisler (faaliyet 

y
e bagimsiz denetim raporlari lie yetkili

kuruluslarca hazirlanan raporlar, vb.)

11.EKLER

Ynktnr
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