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yEDiTEpE FAKToRir,lc nnoniu
EsAs sozlegursi

ginrert

U5 (o r.os. rssz | 4366 sicit gazetesi nde kurutug yayrnlanmrgtrr.)
MADDE 1- Aga$tda adlan, soyadlarr, ikametgShlan ve uyruklarr yazlr kurucular arasrnda Turk
Ticaret Kanunu'nun, Anonim $irketlerin ani surette kuruluglarr hakkrndaki hUkUmlerine g6re
bir Anonim $irket kurulmugtur.
KU RU

L

Adres

isim
T.ieRAHiI4 OZTURKMEN
2.LUTFU OZTURKMEN
3.MEHMET HAKKI

orrUnrptrN

4.MUSTAFA ARSLAN
T,C.

Bulvarr

Uvruk
T.C.

Apt.

T.C.

De$irmigem Mah. Fevzi eakmak
20 No'lu Sok, No:4 $ehitk8mil/Gaziantep
AtatUrk Bulvarr, $air Fuzuli Sok. Ozler
Daire: 5 $ahinbey/Gaziantep
Atatrirk Butvarr $air Fuzuli sok, ozler Apt.
Daire : 5 $ahinbey/Gaziantep
Deniz Mah. 139 Cad. No:31
Sahinbey/Gaziantep
SangullUk Mah. No:26 A Blok Kat:3
Merkez/Kilis

5.MEHMET TOLU

T,C.

T.C.

TiCARET UNVANI (Degigiklik.22,08.201218.137 sicil gazetesinde yayrnlanmrgtrr.)
MADD E 2- $i rketin unvanr, "yEDiTEpE FAKTORING-ANONiM giRKE-ri"' dir.

Evzu, (De!ieikr ik 1 1.09. 2013/raor *ij n"zetesinde yayrnrandr.)
MADDE 3- $irket, yuftigi ve yurtdrgr mal ve- hi4let alrg y9 satrglarrndan do$mu5 ve do$acak her
gegit faturalr alacaklarrn alunr, satrmr, temellukrj veya bagkalanna temliki, bu alacaklarrn tahsilAtr
igin garanti verilmesi, tahsili, bu alacaklara kargrlrk. satrcrlara on 6demelerde bulunarak
finansman sa$lanmasr ve alacaklarrnr temljKeden firmalara mu[asebe hizmeUerinin verilmesi.
$irket, ana igtigal konusu ile ilgili ve faktoring mevzuatrna uylun olmak kaydryla, amaE ve
konusunda belirtilen iglemleri gergeklegtirebilmek. igin ag.a{rdaki faaliyetlerde bulunur:
MA KSAT v E M

a. Mal veya hizmet sattglndan dogmus

b.

fatur:a ile tevsik edilebilen alacaklar ile Bankaclhk
Duzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen usul ve esaslar gergevesinde tevsik
edilebilen mal veya hizmet satrgrna bagh do$mug veya do$acak alacaklarrn mevzuata ve
uluslararasr faktoring teamullerine.uygun,giaiaK devraimai,-temlik ve temelluk etmek ve
bu amaEla gerekli organizasyonlarrn olugturmak,
Alacaklartnt tahsilat garantisi ile veya tahsil6t garantisi olmaksrzrn temlik eden firmalarrn
kayrtlarrnrn tutulabilmesi igin
munlpebe. organizasyonunu kurmak,

nlN
Clfl

Sirili i
;i,c+,ny V D.

i$no.r
1l

ii,3:

tatt

A.$,
iqhirnr
IlrN!3'Jtal.

i

iy.ftt

I / 13

c.

Temlik altnan alacaklara kargrhk sattctlara yaprlacak on odemeler igin gerekti$inde yurtiEi
ve yurtdrgr bankalardan ve di$er finans kuruluglanndan krsa, ofta ve uzun vadeli kredi
veya fon temin etmek,
d. YurtiEi ve yurtdr5t altcl ve sattcrlara mal ve hizmet ahg ve satrglarrnda yapacaklarr satrg
sozlegmeleri konusunda dantgmanhk yapmak taraflara birbirleri hakkrnda istihbarat
hizmeti vermek,
e' YuttiEi ve yurtdtgr faktoring kuruluglarr ile muhabirlik iligkisine girmek, bu kuruluglarrn
yurtigi ve yurtdtgt iglernlerinde gerekti$inde aracrhk yapmak, bu kurulu5lara faturalr
alacaklarr temlik etmek veya bu kuruluglardan faturalr alacaklarr temelluk etmek.
f
Ulusal ve uluslararasr faktoring birliklerine rjye olmak,
g. $irket rnaksat ve mevzuunun gergeklegtirilmesi iEin kurulacak organizasyon ve servislerde
Ealtgttrtlacak elemanlarr yurtigi ve yurtdrgrnda yetigtirmek, bu amagla kurslar, seminerler
ve e$itim programlarr duzenlemek,
h. $irketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiginden ve yurtdrgrndan her gegit tagrnrr ve
tagtnmazt sattn almak ve kiralamak, ticari olmamak kaydryla bunlarr yurtiginde ve
yurtdrgrnda krsmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,
Borsa bankerli$i ve aracrlrk faaliyeti tggkil etmemek kaydr ile menkul deger ve krymeili
evrak almak ve uzerinde tasarrufta.bglunmak,
Borsa bankerlili ve aracrhk faaliyeti tegkil etmemek kaydr ile menkul krymet almak,
satmak, ozel hukuk veya kamu hukuk tirzel kigilgri tarafrndan ihraE edilen hisse senetleri
ile Varhk Teminatlr Menkul Ktymet ve tahvil gibi menkul krymetler almak, devretmek,
satmak, temipat olarak gostermek, intifasrndan yararlanmak, yararlandrrmak
k, $irketin maksat veya mevzuun gergeklegtirilmesi-pmacyla, her gegit tagrnrr veya tagrnmaz
uzerinde ayni haklantesis.etmek, rehin ve,ipotek.almak" vermek veya fek etmek,
Aracrlrk faaliyeti te$kil etmemek, kaydr ile meuzUa!n 6ng6rdrl!u gar{arda tahvii,
finansman b-onosu,. ^varlr$a dayah menkul krymet, kaia igtirakli tahvil, hisse senedi iie
de$i5tirilebilir: tahyil,. katrlma intifa seQedi, kar zarar _ ortaklr$r belgesi ve mevzuatrn
ongordrj$u di$er menkul degerleri ihrag etrpek,
m, $irketin maKsat ve mevzuu ile ilgili otar:ak ve fpktoring mevzuattnda yer alan esaslara
uygun olarak avans vermek, Kefrl gtmak veya verilqcek kefaletleri kabul etmek,
n. $irketin maksat ve mevzuu iJe jlgili yerli-v-e yabancl gergek ve tr.lzel kigilerle igbirligi
yaparak yeni girketler .kurrnak, ku;ulmu; Sirketler:e igtirak etmek, aracrlrk faaliyeti tegkil
etmemek kaydr ile ozel hukuk ve kamu hukuku tuzel kigileri tarafrndan ihrag olunan hisse
senetleri, tahvil gibi rnenkul krymeUeii .almak, devretmek, satmak, teminat olarak
gostermek, intifasrndan yararlannnak v6 yararlandrrmak,
o. $irketin maksat ve rnevzuuna ili5kin olarak her ge5it sdzlegmeleri yapmak bu amagla ozel
've
kuruluglar veya resmi makarn
mercilerde temasa -gegmek gereken anlagma ve
sozlegmeleri akdetmek,
p. igtigal konusu ile ilgili milli ve milletler arasr komisyonculuk, acentecilik, bayilik gibi
k ve bunlarla bagkalarrnr gdrevlendirmek,

,

i.

j.

l.

q, Sirket taraftndan gerekli gorrilmesi durumunda faktoring mevzuabna uygun olmak
Sartryla, yardrm amao ile kurulmug derneklere, vakrflara ve di$er gerqek ve tuzel

r.

kuruluglara egitim bursu igin nakdi veya ayni ba$rgta bulunmak.
Trjrk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irkeileri Kanunu ile
ilgili mevzuat hUkUmlerine uygun olmak kogulu ile yerli veya yabancr gerqek veya tuzel
kigilerle amactna uygun ortakhklar kurmak veya ortak olmak,

Yukarrda belirtilenler drgrnda girket igin faydah ve gerekli gorulecek bagka iglere girigilmek
istendi$i takdirde, Yonetim Kurulunun onerisi uzerine durum Genel Kurulun onaylarrna
sunulacak ve bu yolla sonuE alrndrktan sonra diledi$i igleri yapabilecektir. Ancak esas
sozlegme niteli$inde olan bu iglemin uygulanabilmesi iEin GumrUk ve Ticaret Bakanlr$r iznine
bagvurulmast ve Faktoring $irketlerine iligkin 6361 sayrh Kanun ve Ydnetmelikte yer alan
esas sozlegme de$igikli$ine iligkin prosedrire uyulmasr gerekir.
MERKEZ VE SUBELER loegiginik 11.09.2013/g402 sicilsazetesinde yayrntandr,)

4'

MADDE
$irketin merkezi, iSfnNsUt- ili $i$Li ilgesindedir. BUyUkdere Cad. Oyal ishanr
Kat:6-5 Sigti/iSTANBUL',dur.
Adres de$igikli$i yaprlabilmesi igin GUmrr.lk ve Ticaret Bakanlrfr'ndan izin alrnrr.
Yeni adres Ticaret siciline Tescil ve Tr.irkiye Ticaret sicili gazetesinde iian ettirilir. Adres
de$iSikli$i, de$igikllk. tarihinden itibaren on- bqg ig gunri igj.nde Bankacrlrk Duzenleme ve
No: 108

Denetleme Kurumung. bildirilir.
Tescil ve-ilan-,edilmiS adre.sC y4,plJgn tebligat FlfKete yaprlmrg sayrlrr. Tescil ve
ilan edilmiS adregten ayrllmrg olmaSrna [agmgn, ygni adresiriSuresi iginde tescil ettirilmemesi
girket iEin fesih sebebi s.aytl.ir, girket,, BankacrhK Drizenlepe Ve Denetleme Kurumu ve Grimrrlk
ve Ticaret Bakanh$rndan izin almak kqy{ryfa yuft iginde ve drgrnda gubeler agabilir.

MADDE

5'

$irketin sUresi igbu esaq Soflggmenin tescil ve - ilanrndan baglamak uzere
stntrstzdtr. TUrk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye iligkin hrikumleri sakhdrr.

SERI"IAYE.

:,

SE RMAY E ( Degigiltik. 22.05.201418524 Sicit gazetertnde yayrntandr.)

MADDE 6- $irketin sermayesi her biri- 1 TL nominal deUerli, 41.800.000 Adet nama
paya bol irn mUg, +1. 800,000.-TL, ( Krrkbiimilyon sekizyrizbin TL. )'drr.
Bu paylarrn pay sahipleri arasrndakr da$rlulrr gu $ekildedir;_
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Ortaklar
Adedi i
xFEVZi OTTURKMEN. 41.170.910
*HALIL

oZrUnrMrm

*isunir

orrunxurn

.,

209.000
.419.009,

Toplam Sermaye :
41.170.910,- TL
209.000.- TL
418.000.-TL
1.045.- TL

yazrlr

*BURqiN YUCEL
TOPLAM

1.045

1.045.-TL

41.800.000

41.800.000.-TL

Sermaye artrgrnln tamamt, Sirket ig kaynaklanndan olmak rlzere 2013 yrlr donem
Kar'rnrn ilave edilmesi ile kargtlanmtgttr. Yonetim kurulu pay senetlerini birden fazla kupUrler
halinde birlestirip, bastrrmaya yetkilidir.
PAY SENETLERi 1o"5i9irtit 11.09.2o13/a402 sicit gazetesinde yayrntandr.)

MADDE Z- Sirketin pay senetleri nama yaztltdtr. Sirketin tescilinden sonra, pay senetlerj
nama yazrlr olarak Etkartrlacaktrr.
Pay senetleri Ydnetim Kurulu kararr ile muhtelif delerlerde kuprirler veya muhtelif oayr
igeren kupUrler halinde bastrrabilir.

PAY SEN ETLERittin OgVni (oeiisiktik 1r.09,2013/8402 sicit gazetesinde yayrntandr.)

MADDE 8- Nama yazrh pay senetlerinin devri Yonetim Kurulu taranndan onanmadrkEa Sirkete
karSt geEerli olmaz. Devrin Pay Defterine kaydedilebilmesi igin Yonetim Kurulunca kabul
edilmesi gerekir.
Yonetim kurulu sebep gostgrmeksizin devir lglemini onaylamayabilir.
Hisse devirlerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman girketleri Kanunu'nun
11 maddesine uygun olarak gergeklegtirilmesi ve 11 inci madde kapsamrnda izne tabi
olmasalar bile bir ay iginde Bankacrltk Dtizenleme
Denetleme Kurumuna bildirilmesi
zorunludur.

ve

SERMAYENiN ARTTIRILMASI vE AzALTILMASIloegieiuir 11.0e.2o13/8402 sicir
yayrnla ndr. )

sazetesinde

MADDE 9- Sirketin sermayesi 'Ttirk llcaret"Kanunu ve 6361 sayrlr Kanun ve yonetmelikte
yer alan esas sdzleSme de$igikli!ine iliSkin hUkrimlerine gore arttrrrlabilir ve Bankacrlrk
Dtizenleme ve Denetieme Kurumu tarafrndan ilgili kanun ve yonetmeliklere gore belirlenecek
sermaye tutanndan az olmamak iizere Ttjrk ricaret Kanununda ongorulen usule gore
aza{trlabilir.

MENKUL DEGER IHR.ACI (oedigiktik 11.09.2013/8402 sicit gazetesinde yayrntandr.)
MADDE J0- $irket, Yonetim Kurulu Karart ile Tiirk Ticaret Kanr.jiu, Sermaye Piyasasr Kanunu
ve ilgili diger mevzuat hiikijmlerine gore, yetkili makamlardan izin alarak tahvil, hisse seneor
ile degigtirilebilir tahvil, kira igtirakli.tah.vil, finansmp.n bonosu, katrlma senetleri, k|r-zarar
ortakhgr belgesi ve benzer menlp\de$erler ihrag edebiiir.
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Degigiktik 1 1.09.2013/8402 sicil gazetesinde yayrntandr.)

II- $irketin yonetimi, Genel kurul tarafrndan segilecek

3 (rfE) kigiden az olamaz.
Ybnetim kurulu riyelerinin yartsrndan bir fazlastnrn genel mudurde aranan
mesleki tecrubeye sahip olmast garttrr. Genel mudtir, bulunmadr$r hallerde vekili yonetim
Kurulunun dogal rlyesidir.
Ydnetim Kurulu uyeleri en gok uE yll igin segilebilirler. G6rev suresi sona eren
Ydnetim Kurulu Uyeleri yeniden seEilebilir. Genel Kurul gerekli gormesi durumunda yonetim
Kurulu uyelerinin bir krsmrnr veya tamamrnr her zaman de$igtirebilir.
Ydnetim Kurulunun, Turk Ticaret Kanunun 3T5.maddesindeki devredilemez
gdrev ve yetkileri saklr kalmak kaydlyla; Trlrk Ticaret Kanunun 367.maddesine gore
duizenleyece!i bir ig Ydnergeye gore yonetimi bir veya birkag Ydnetim Kurulu Uyesine rieya
uqrincu kigilere devredebilir.

yOneftU

KURULU TOPLANTILARIloegieikrik 1l.oe.2013/8402 sicit eazetesinde

yayrntandr.)

MADDE l2-Yonetim kurulu uye tam sayrsrnrn salt golunlu$u ile, girket merkezinde veya
uygun gbrulmesi halinde Sirket merkezinin bulUndu$u gehrin bir bagka yerinde toplanabilir.
Uylul elektronik alt yaprnin - bulunmasr h6linde girket yonetim kurulu
toplantrlarr elektronik.ortamda ya pr la bili r.

ginXffin

TEMSiLi,(Deiigiklik 11.09.2013/8402 cicl garetesinde yayrntandr.)

MADDE 13- $irketin yonetimi ve drganya kargr temsili Kanun ve Esas Sozlegme hiikumlerine
g6re Yonetim Kurulu'nca ifa editir. $irket tarafrndan verilecek butun belgelerin ve yaprlacak
sdzlegmelerin geierii olabilmesi igin'girket iesmi uhvanr altrndaikonulmug, girketi ilzama yetkili
kigi veya kigilerin imzastnt ta5rmasr gereklidir. $irketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki
srnrrlarr Yoneti m .Kurulu'nca sa Flanyp us.ulgn te-spil ye jlpr r. plunUr.
-..

yOr'terim KURULUNUN FOBEV -Vf YFT.XitfRi-(o"6isinik
yayrnf andr.)

1r,.0e.2013/s4oz sicit sazetesinde

.

MADDE 14- TiJrk Ticaret Kanunu ve Esas sdzlegme geregi Genel Kurul'dan karar alrnmasr
zorunlu iglemler drgrnda Sirketle itgili her gegit muameleyi yapmaya Yonetim Kurulu yetkilidir.
Ydnetim Kurulu tarafrndan yaplabilecek belli bagh igler gunlardrr:
a-$irket ust dtizey ydnetimini b"elirlemek ve bunl-arlb ilgili talimatlarr vermek.
b-$irketin
Ls'
laa

So.y.fn 5

/ 13

c-Muhasebe, finans denetimi ve girketin yonetimin gerektirdi$i 6lgtide, finansal planlama
igin gerekli duzeni kurmak,
d-$irketin maruz kalabilecefi riskleri izlemek, kontrohjnti sa$lamak, faaliyetlerinin yaprsr
ve kapsamryla uyumlu ve de$igen kogullara uygun, yeterli ve etkin bir sistemi kurmak ve
igletmek,

e-$irket ile ilgili tUm bilgilerin elektronik ortamda gUvenli bir gekilde saklanmaslna ve
kullanllmaslna imkan verecek yaptyr olugturmak, bilgi sistemlerinin grivenirlili!ini sa$lamak,
dtizenli olarak gUncellemek ve gerekli de$igiklikleri yapmak.
f-Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurulu tarafrndan belirlenen usul ve
esaslar EerEevesinde ttim iglemleri gerEek mahiyetlerine uygun
gekilde
muhasebele5tirmek; finansal raporlarr bilgi ihtiyacrnl kargrlayabilecek biEim ve igerikte,
anlagtlrr, guvenilir ve kargrlagtrrrlabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverigli, zamanrnda
ve do$ru bir gekilde duzenlemek,
g-Ydnetimle gorevli kigilerin, ozellikle kanunlara, esas sozlegmeye, ig ydnergelere ve
yOnetim kurulunun yazrlt talimatlarrna uygun hareket edip etmedi$inin Ust gozetimini

bir

yapmak.

h-Pay, yonetim kurulu karar ve genel kurul karar ve mrizakere defterlerini tutmak, yrllrk
faaliyet raporunu ve kurumsal ydnetim agrklamasrnr drlzenlemek ve genel kurula sunmak.
Genel kurul to"plantllarrnr hazrr:lamak ve alrnan kararlarr yrjrUtmek.
i-Murahhas uye segmek, mtldtirleri veya girket adrna birinci derecede imza atmaya yetkili
kigileri tayin etmek, b,unlarrn ige ahnmalarr, i5ten grkarrlmalarr ve galrgma gekilleri ile

yetkilerini saptamak ve gere$inde mrldtirlerle Yonetim kurulu sriresini agan sozlegmeler

yapmak,

., ..:.

j-$ube agrln:lai-rna vqya kapqttlm.qElna (arar yermg!,
k-$irket adna. tagtnlr ye ta5lnlnaq salrn glpak,. satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
l-$irket lehine-.Sa$lanacak kredilere kargrhk girketin tagrnir ve tagrnmazlarrnr rehin ve
ipotek etmek,
m-Yrllrk ig prqg,r.?nlrnr, bulge ve kadrolannr hpzulamak ve gereken de$igiklikleri yapmak,
n-Bilango,'kir ve zarar hesaplarr ile faaliyet raporlarrnt hazrrlamak, bunlarr denetcilere ve
Genel Kurula sunmak,_ ,-. .. ,:
o-Muduir, hizmetli, iggi ve Sair . personele, ve girket ilgililerine ikramiye verilip
veri lmeyece$i ni ka rarlagtrrm.a k,.
p-$irketle ilgili gekigmeli iglerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hSkime bagvurmak,
gerektiginde bu hususlarda bagka kigiler:i teykil etmek,
r-Difer girketlere igtirak ve ye.ni ortakhklar kurmak veya bunlarr tasfiye etmek,
s-$irkette uygulanacak ig ydnetmelikleri hazrrlamak
Yonetim kuqulu bunlarrn"dtsrnda.meyzHalvg qsas sdzlegmenin kendisine yukledigi butUn
gorevleri de yqqine getirir,
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y6nrrim

KURULuNUN

yayrnlandr.)

conev naGrumr

loegiprr<r.n rr.oe.z013/8402

sicir

sazetesinde

MADDE IS-Ydnetim kurulu yrllrk olafan' genel kurul toplantrsrnr takiben, her yrl,
uyeleri
arastndan bir ba5kan ve bir bagkan vekili seger. Bagkan ve bigkan vekilinin bulunmadr$r
toplantrlarda yalntzca o toplantr igin uyelerden biri geEici olarak bagkan segilir,
Y6netim kurulu, girket iglerinin geret<iirOigi zamanlarda TUrk Ticaret Kanunu
h rikrimlerine gore topla nr r.

yoNeri[4

KURULU TOPLANTILARIlOegigiktik 11.09.2013/8402 sicit sazetesinde

yayrnlandr.)

MADDE I6-Y6netim kurulu tiye tam saytstnrn salt
Eo$unlu{u ile, girket merkezinde veya
uygun gorulmesi halinde girket merkezinin bulundu$u qehrin bir bagka yerinde toplanabilir,
Uygun internet alt yaptstntn bulunmasr h6linde girket yonetim kurulu
toplantrlarr elektronik ortamda yaprlabilir.
Ydnetim kurulu kararlanntn gegerli olabilmesi iEin uyelerin yarrsrndan bir
fazlastntn toplantrda haztr bulunmast veya ailnan kararlara elektronik ortamda
katllmasr
garttrr.

Kararlar toplantrda haztr bulunanlarrn veya elektronik ortamda katrlan uyelerin
Eo$unlu$u ile altntr. Kararlartn tatbik ve infaz kabiliyeti, kararrn yazrl metin haline
geti rilerek riyelerce jp4glqnmrg olmasr na ba$hdrr.

YOftefiM KURULUNUN UCRETi

(neiiEir,rik 1r.oe.2o1-3 ts4o2sicit sazetesinde yayrntandr.)

MADDE -17- Ydnetim Kurulu'nun. hgzqr hakkr ve ucreti Genel Kurul tarafrndan saptanrr

KURUMSAL YONETiM loegigirrir rr.os.zqr 3la4o2sicit sazetesinde

yayrntandr.)

MADDE l8-Ydn-etim kurulu, $irketin sev,k ve idaresi igin igletmecilik ve finans alanrnda en
az
yedi ytl mesleki.tesrubesi ve lisans duzeyiqrd-e e$itimi olan bir genel mudur ile aynr alanlarda
en az beg yrl mesleki tecriibesi ve lisans diizeyinde e$itimi olan bir genel mtjdrir yardrmcr
gorevlendirir.

Bagka unvantarla istihdam edilseler: dahi, yetki-ye gdrevleri itibariyle genel
mrldrlr yardlmctstnF denk veya daha u,st konumlprda g6rev yapan di$er ydneticilerde de genel
m ridur ya rdrmcrsrnda a ranan nitel iklerin bulunmasr zorunl ud ur.

iq

xorvrnoLl0egigiHik

11.09.2013/8402 sicit gazetesinde yayrntandr.)

MADDE I9-$irket, faaliyetlerinin etkin ve verimli Oii gekitOe Kanuna ve ilgili diger mevzuata,

girket iEi politika, kural ve teamullere uygun yrlrutulmesi v9 bilgilerin zamanlnda elde
edilebilirli$inin sa$lanmasr
a yeterli ve etkin bir ig kontrol sistemi kurar.

itir

pqrsonelden olugan ve munhasrran iq kontrol faaliyeti
Sav,fa 7 / 13

ile gorevli bir ig kontrol personeli tarafrndan genel mUdtlr drgrndaki bir y6netim

Kurulu

tiyesine ballr olarak yrirutultir.ig kontrol personeli tarafrndan, her yrl Haziran ve Araltk sonu
itibariyle ydnetim kuruluna veya iE kontrol ile gdrevli yonetim kurulu uyesine ig kontrol
EaltSmalarryla ilgili olarak rapor verilir. ig kbntrol sistemi ile ig kontrol faaliyetleri ve bunlarrn
nastl icra edilece$i, iglevsel gorev aynmt, yetki ve sorumluluklar ve sorumluluklarrn
payla5tlrllmasl ile ilgili hususlar Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman girkelerinin
Kurulug ve Faaliyet Esaslart Hakkrndaki Yonetmelik hijkumlerine g6re duzenlenir.
DENETLEME VE DENETQiloegigiktik 11.o9.2013/8402 sicir gazetesinde yayrnrandr.)

MADDE 20- Ydnetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu iginde yer alan finansal bilgilerin,
denetlenen finansal tablolar ile tutarlt. olup olmadr$r ve geiEegi yansrtrp yansrtmadrgi
uluslararast denetim standartlarryla uyumlu TUrkiye nenltim Stin6irttarina goie
denegenir.
Genel kurul, Trirk Ticaret Kanunun 400 uncti maddesinde oigorrilen usul ve
srnrrlandrrmalara uygun olarak gorev yapmak iizere bir denetgi seEer.

ad*iu

n
GENEL KURUL *Oy HAKKr-SanLEflME
G EN E L KU RU L@egif

oedif.ixtiGi

iktik I 1.09.20 t 3/8401 sicit,gazetesipde .yayrntandr,)

2t-

.Genel Kur:ul, Kanun vq Esas S6:le$,me uyannca, yonetim Kurulu veya
toplantrya qa$rran tarafrndan hazrrlanan.gtjndemi gorUgmek Uzere ola$an ve ola{anustu
olarak toplantr. Gtindernde bulunmayan konular genel kurulda mUzakere edilemez ve karar
altnamaz. Genel Kurul tar:afrndan verilen kararlar toplantrda hazrr bulunmayan veya olumsuz
oy veren pay sahipleri hakkrnda da geEerlidir.

MADDE

"

;

Ola$an genel kurul toplantrst her faaliyet sonundan itibaren riq ay iEinde ve ytlda
bir defa yaptltr. Bu toplanfilarda, organlarrn segimine, finansal tablolara, ydnetim kurulunun
ytlltk raporuna. kSrrn kullanrm gekline, da$rtrlacak k6r ve kazang paylarrnrn oranlarrnrn
belirlenmesine, yonetim kurulu ijyelerinin ibralarr ile faaliyet donemini ilgilendiren ve gerekli
gdrUlen di$er konulara iligkin muzakere yaprLi, karar ahnrr.
Kanunda aksine hukum bulunmayan hallerde bilangonun onaylanmasrna iligkin
genel kurul kararr, yonetim kurulu uyelerinih, ydheticilerin ve denetEilerin ibrasr sonucunu

do$urur.

.. :.

Genel Kurul gerekti$i takdirde ola$anUqlrl toplantya ga$rrlrr.
Genel $urul ig Y6nqrge hui<rlmlbrine gore toplanrp karar alrr.

ia:'fi,

ti

il

GAGRTNTN gEKLi VE 9A(6RrSIZ GENEL KURUL :

Genel kurul toplantrya, yi*etin internet sitesinde ve Turkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayrmlanan ilanla Ea$rrlrr. Bu Ea!n, ilan ve toplanb gUnleri hariE olmak uzere,
toplantr tarihinden en az iki hafta once yaprlrr. Pay defterinde yazth pay sahipleriyle dnceden
girkete pay senedi veya pay sahipli$ini ispatlayrcr belge vererek adreslerini bildiren pay
sahiplerine, toplantt grinu ile grindem ve ilanrn ErkU$r veya grkaca$r gazeteler, iadeli taahhutlu

MADDE

22-

mektupla bildirilir.
Genel kurul, butun pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten'toplantrda hazrr bulunmasr ve
itiraz edilmemesi durumunda Ea$rr merasimine uyulmadan toplanrp karar alabilir.
To
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(De! igikrik

1

1.09, z0 13 /8402 sicit saretesinde yayrnrandr.)

MADDE 23- Genel Kurul, $irket merkezinde veya Ydnetim

Kurulu

tarafrndan uygun
gbrUlmesi halinde girket merkezinin bulundu$u gehrin toplantr yaprlmasrna elverigli bir bagka
yerinde toplanrr.

TOPLANTIDA TEMSit-Ci gULUNMASIIoeiieikrik r1.0e.2013/8402 sicitsazetesinde

yayrntandr.)

MADDE 24-Yarsa Murahhas uye ile en az bir Yonetim Kurulu uyesinin ve Gumruk ve Ticaret
Bakanlr$r temsilcisinin $irketin ola$an yg qla$anus.tu Genel Kurul loplantrlarrnda bulunmasr ve
toplantt tutanaklarrnrn birlikte imzalanmasr zorunludur. Komiserin gryabrnda yaprlacak Genel
Kurul toplanLrlarrnda alrnacak kararlar gegerli de$ildir.
TO PLA NTI N I N

YAPI LM ASlioe5isitrik

1

1.09.201s

I

s4ozsicil sazetesinde yayrntandr. )

MADDE 25 - Genel kurula hazrr bulunanlar listeginde adr bulunanlar katrlabilir.
Yonetim Kurulu, pay defteri kayrtlannr esas alarak genel kurula katrlacaklar
listesini duzenler. Ydnetim Kurulu Bagkanr tarafrndan imzalanan bu liste toplantrdan once
genel kurulun yaptlaca{r yerde bulundurulur. Bu listede pay sahiplerinin ad ve soyadlarr,

unvanlart, adresleri, sahip ,olduklan . pay miktarf, .paylarrn itibari de$erleri, girketin esas
sermayesi ile bdenmig 6tan tutar, toplantrya asaleten veya temsil yoluyla katrlacaklann imza
yerleri gosterilir.
OY HAKKI VE OYLARI KULLANMA SEKLitpeiigiktilq 11,0e,2013/8402 sicit sazetesinde

yayrntandr.)

MADDE 26{la$an ve ola$anustu Genel furui toptintrlarrnda hazrr bulunan pay sahipterinin
veya vekillerinin her pay igin bir oy haklir_vardrr. "Genel kurul toplantrlarrnda oylar el kaldrrmak
suretiyle verilir.
G.enel kurula

mumkundtlr.
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ik pnamda Kahlma, oneride bulunma, gdrUg agrklamak ve
um.da lTK.nun 1527 maddesi ile Kanunun bu hrjkmune
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dayanrlarak grkarrlan Anonim girketlerde Elektronik Oftamlarda Yaprlacak Genel Kurullara
itigkin Yonetmelik uygulanrr.
girl<et sermayesinin onda birine sahip bulunanlarrn talebi 0zerine gizli oya
bagvurulur,
l

:'

TEMSiL HAKKI

(Def igikrik 11.09.2013/8402 sicn gazetesinde yayrntandr.)

MADDE 27- Genel Kurul toplantrlarrnda pay sahipleri, kendilerini diger pay sahipleri veya
hariEten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. $irkette pay sahibi olan vekiller, kendi
oylartndan bagka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi oldu$u oylarr da
kullanmaya yetkilidirler. Uzerinde intifa hakkr bulunan bir pay senedinden do$an oy hakkr,
intifa hakkt sahibi veya vekilleri tarafrndan kullanrhr. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa
temsilci oy kullanrr
GENEL KURUL BA$K.ANI (De!isiktik 11.09.2013/8402 sicit eazetesinde yayrntandr.)

MADDE 28- Genel kurul toplantrlartna Yonetim Kurulu Bagkanr, yoklu$unda y6netim Kurulu
8agkan Vekili ba5kanhk yapar. O dahi yoksa genel kurul, hazrr bulunanlar araslndan bir kigiyi
genel kurulu y6netmekle gdrevlendirir.

TOPLANTIDA K{RAR VE YETER SAYISI

(Degieiktik 11.0e.20r3/84o2 sicir sazetesinde yayrnrandr.)

MADDE zg- Ceni' Kurul'da kararlar, Turk. Tjqaret Kanunu'ndaki ozel haller drgrnda, oy
goklugu ile altnrr. Genel kurul, toplantr ygter sayisr Ttirk Ticaret Kanunu'nun hukUmlerine
tabidir.

ESAS SozLEgJ"lE DEGt$iKLiGi (Delisiktik 11.ge.1g13/8402 sicit sazetesinde

yayrnrandr.)

MAODE 3O- EsaS sozlegmede.le$iSiklik.yaprlabif mesi igin. Grlmrilk ve Ticaret Bakanh!rndan izin
altntr. $irket esas sozlegmesinde yaprlacak. - de$i5iklik $ncesinde, yaprlmasr duguntjlen
deligikliklerle ilgili olar:ak Bankacrlrk Dilzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilir. Kurum
taraftndan on be5 ig gunu iginde olumsuz gdrug bildirilmedi$i takdirde de$igiklik genet kurul
gundemine alrnrr ve sonucundan kuruma bilg.i.veflli,f, .
Kanunda 6ngdrtilen nisaplar harig olmak uzere Esas Sozlegme de{igikligi
yaprlabilmesi iEin girket sermayesinil en az ddrtte rjgiinun.temsil edildi$i genel kurutda
.

katrlanlarrn oybirligi ile karar alrnnlrg olmasr.gerekir,
Esas sozlegme deligiklikleri Ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
eftirildikten sonra girketin in
sitesinde yayrnlanrr.
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MADDE 3I- $irkete ait ilanlar, Turk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin ddrduncu frkrasr
hUkmtl sakh kalmak kaydryla girket merkezinin bulundu$u yerde grkan bir gazete ile en az on
beg gun once yaprlrr ve girketin internet sitesinden duyurulur.
Genel Kurulun toplantrya Ea$rrlmasr ile ilgili ilanlar Ttlrk Ticaret Kanunun 416,
Maddesi hukmti sakh kalmak kaydr ile bu Kanunun 414.maddesi uyannca ilan ve toplantr gunleri
hariE olmak tlzere toplantr gUntjnden en az iki hafta dnceden yaprlmasr zorunludur. Sermayenin
azalttlmasr ve Sirketin tasfiyesine iligkin ilanlar igin Kanunun4T4 ve 532. Maddeleri uygulanrr.

e

0unUx vE ricnnrr BAKANLTGI'nl e6nprniLECEK BELGELER (Deiirikrik

I 1.09.2013/8402 sicil gazetesinde yayrnlandr.)

MADDE 32-Ydnetim Kurulu ve Denetgi raporlarryla, yrllrk bilanEo, k8r ve zarar cetveli, Hazrr
Bulunanlar Listesi, ve genel kurul toplantr tutana$rndan ikiger ntisha, genel kurul toplantr
gununden itibaren bir ay iEinde Gtimrrik ve Ticaret Bakanh$r'na gdnderilir veya toplantrda
bulunan Bakanhk temsilcisine verilir.

BOLtjM

ginr<triu
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EsAP ooN

MADDE
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HESAzLART vE KARnN

Dnil;tpl/,

(Desigiktik 11.09.2013/840t sicit gazetesinde yayrnrandr.)

.-

33- $irketin hesap'donemi,

Ocak ayrnrn birinci gilnunden baglayarak Arahk ayrnrn
sonuncu gunu biter. Ancak ilk hesap donemi, Sirketin kati kurulugundan baglayrp, Aralrk aytnrn
sonuna kadar stlrer. $irket; tutacd$r defterlerdei bilango ve kaytt'drizenlerinde bakanhkEa tespit
olunan usul ve esaslara uymakla ytiktimltidrir.
-

XAnf ru DAGITILMASf loesigiklik ir.09.zor3/8402

sicirgazetesinde yayrntandr.)

MADDE 34- Hesap donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, girket'in genel masraflarr ile
muhtelif amortisman bedelleri gibi girketge ddenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten
sonra geriye kalan miktar, safi kan te5kil eder. Safi karrn da$ltrmr aga$rdaki stra ve esaslara gdre
yaprlrr.

'

a. I. Tertip Kanuni Yedek AkEe

: Safi

.

kSrrn o/o51ik krsmr, girketin ddenmig

sermayesinin o/020'sine ulagrncaya kadar I.Tertip Kanuni Yedek Akge ayrrlrr.
b. I. Temettu : ,(4) rnaddesindeki. aynm iglemleri tamamlandrktan sonra geriye
kalan k6rrn, odenmi$ sermayenin o1o51 oranrndaki hsmr I. Temettti olarak hissedarlara dadrtrlrr.
.,c. Il.Temettr.i ;(a) ve ,(b) maddelerinde belirtilen- Odemeler tamamlandtktan
sonra geriye kalan safi kirrn
IL,temettu olarak dadrtrlabilir,
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d. Il.Tertip Yedek Akge : TUrk Ticaret Kanunu hrjktimleri uyannca ll.TemettUnun
o/ol}'u II.Tertip Yedek AkEe olarak ayrrlrr.
e. Y6netim Kurulu ijyelerine, murahhas uyelere, memur ve mustahdemlere
k6rdan bir mebla$ Odemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranrnr tayin eder,
,,. f. girket tarafrndan aynlan yedek akgeler hakkrnda Turk Ticaret Kanununun ilgili
hukrimleri uygulantr.

KAR DAGITIM TARiHi (Degisiktik r1.o9.?01318402 sicitsazetesinde yayrnlandr.)
MADDE 35- Yrlhk kann hangi tarihte ve ne gekilde da$tblaca$r Ydnetim Kurulu'nun teklifi
tizerine, Genel Kurulca kararlagtrrrhr. Igbu esas sdzlegme hUkumlerine uygun olarak da$rtrlan
karlar geri

ahnamazlar,

YED

E

:

K AKC EtE R ( DeSiEiklik rr.oe.2013/84o2 sicit garetesi nde yayrnlandr.)

MADDE 36- $irket tarafrndan ayrrlan yedek akgeler hakkrnda Trirk Ticaret Kanunu'nun 519.
521. maddeleri hrikUmleri uygulanrr,

BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NA GONDERILECEK BELGELER
(Degigi kli k I 1.09,2013/840 2 sicil gazetesinde yayrnlandr.)

MADDE 37- $irket Faktoring girketlerinin kurulu5 ve Eahgma esaslan hakkrnda gerekli
belgeleri Bankashk Drizenleme ve Denetlgme Kurumu.na g6nderir.

addin

o

ge,fid uilx.iinrcn
FESiH VE TASFTYE loegteiHik 11.09.2013/8402

sicit gazetesinde yayrntandr.)

MADDE 38- $irket, Turk Ticaret Kanunu'nda 6n g6rulen sebeplerle infisah eder. girket, ayrrca,
mahkeme karail veya hr.il<umler dairesihde genel kUrul kararr ile de fesh olunabilir. $irket'in fesih
ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Ydnetim Kurulu, bu hususta karar alrnmasr igin Genel Kurulu
toplantrya ga$rrtr.
infisah; iflastan bagka -bir nedenle do$arsa, Turk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi
uyannca gereken tescil ve ilan Yonetim Kurulu tarafrndan yerine getirilir.
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TASFiYE MEMURLARI (De6igikrik 11.09.2o13/8402

MADDE

39- $irket iflastan bagka bir

3icir sazet€sinde yayrnlandr.)

nedenle infisah eder veya fesholunursa, tasfiye

memurlarr Genel Kurulu tarafrndan tayin edilir.

TASFiYENiN $EKLi

loeEigirrrik r1.09.2013/8402 sicit gazetesinde yayrnrandr.)

MADDE 40- Tasfiye igleri, tasfiyenin yiir0tiilmesi ve tasfiye memurlannrn yetki ve
sorumluluklarr TUrk llcaret Kanunu'nun HtlkUmlerine qore tavin edilir.

YETKiLi MAHKEME (oegitiklik

11.09.2013/8402 sicil gazetesinde yayrnlandr,)

MADDE 4I- Sirketin Gerek faaliyet gereKe tasfiyesi esnasrnda, Sirket ile pay sahipleri ya da
do$rudan dolruya pay sahipleri arasrnda $irket iglerinden do$acak uyutmazltklarda, yetkili
adli merciler, 9irket Yonetim merkezinin bulundu$u yer mahkeme ve icra daireleridir.

YASAL

H U KU

MIERloegigittit

r

t.o9.20r3l84oz sicil gazetesinde yayrntandr.)

MADDE 42-Bu-esas sozlegmede yazr|.olmayan hususlar ' hakktnda Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Sirt(etleri Kanunu, Tiirk . Ticaret' Kanunu ve ilgili diler mevzuat hi.iki.imleri
uvoulanrr.

MADDE 43- Damga vergisi kanununa gore bu esas sozlesme iqin tahakkuk edecek damga
vergisini aynr kanunun 22-a maddesi htlkmunce uE ay iginde ilgili vergi dairesine odemeyi
kabul ve taahhUt ederiz.
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