SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
MADDE-1 KURULUŞ
Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret
Kanunu’nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına göre bu anonim şirket kurulmuştur.
a.Sümerbank A.Ş.
T.C.Uyruklu
Eski Büyükdere Cad. No:13 Ayazağa Ticaret Merkezi Maslak / İstanbul
b.Şükrü KARAHASANOĞLU
T.C.Uyruklu
Emin Onat Sok. No:2/10 Caferağa Kadıköy / İstanbul
c.Sakine GARİPOĞLU
T.C.Uyruklu
Türlübaş Mahallesi No:49 Ceyhan / Adana
d.Nizam GARİPOĞLU
T.C.Uyruklu
Türlübaş Mahallesi No:49 Ceyhan / Adana
e.Mehmet Nida GARİPOĞLU
T.C.Uyruklu
Evrensekiz Kasabası Kırcaali Mahallesi Lüleburgaz /Kırklareli
MADDE-2 ŞİRKET UNVANI
Şirketin unvanı Sümer Faktoring Anonim Şirketi olup işbu esas sözleşmede “Şirket” olarak
anılacaktır.
Şirket unvan ve tür değişikliklerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ilgili
hükümleri esas alınır.
MADDE-3 AMAÇ VE KONUSU
Şirket 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri
Kanunu ile diğer mevzuata aykırı olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile
ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak faturalı alacakların alımı, satımı,
temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde
bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurtiçi ve uluslararası faktoring teamül ve
kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini
gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur.

Şirket, ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, amaç
ve konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yurt içi ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı ve/veya
benzeri belgelerle tevsik edilmiş alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya
başkalarına temliki işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak
yapmak, yurtiçi ve uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli
alacakların alımı-satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini
yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring
işlemlerini yapmak,
b) Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların alacaklarına yönelik muhasebe işlerini
görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak,
c) Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak,
d) Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu
kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, bu iş kolundaki yurt içi ve
uluslararası birlik ve derneklere üye olmak,
e) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde
çalıştırılacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar,
seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
f) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli
özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak kaydıyla Şirketin
amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmazı
satın almak, ihtiyaç fazlasını tamamen veya kısmen satmak, kiraya vermek veya
kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak,
g) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı
kalmak kaydıyla Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında
kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
h) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel
kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve
sözleşmeleri akdetmek,
i) Her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin,
ticari işletme rehni ve ipotek almak, şirket ve üçüncü kişiler için ipotek vermek, fek
etmek, şirketin amacı ve konusu ile ilgili olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun 9. maddesinde
belirlenen esaslar çerçevesinde üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, kefalet
sözleşmeleri akdetmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak (Şirketin
kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin
hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen
esaslara uyulur.),
j) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre
izin verilen her türlü borçlanma araçları, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları,

varlığa dayalı senetler, katılma-intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi, iskonto
esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme
hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymet dahil olmak üzere her türlü sermaye
piyasası aracını yönetim kurulu kararı ile ihraç etmek, bu ihraçlara ilişkin esasları
belirlemek ve ihraçlara ilişkin işlemleri yürütmek,
k) Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirebilmek
amacıyla 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman
Şirketleri Kanunu’na aykırı olmamak kaydıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi
müesseselerinden her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak, karşılığında teminat
vermek, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek tesis
etmek, Şirket işleri için teminat ipoteği almak ve teminat ipoteği vermek (Şirketin kendi
adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı
tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara
uyulur),
l) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri
Kanunu kapsamında kurulan birliğe üye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve
işlemleri yapmak, birlik yönetimine üye ve görevli tayin etmek, bu kapsamda kurulan
Fatura Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Risk Merkezi gibi
yerlere gereken her türlü bilgiyi vermek, ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak, üyeliğin
gerektirdiği her türlü iş ve işlemi yapmak,
m) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri
Kanunu dahil faktoring şirketlerinin tabi olduğu mevzuat ve ilgili diğer mevzuatın bu
konudaki düzenlemelerine uygun olacak şekilde, Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye
Piyasası Kurulu’na haber vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’ndan gerekli izinleri almak koşuluyla Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak
yurtiçinde ve yurtdışında Şirketin bağımlı bir parçasını oluşturacak ve faaliyetlerinin
tamamını veya bir kısmını kendi başına yapabilecek şubeler açmak, devir etmek,
şubeleri kapatmak,
n) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası
mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik işlemleri
gerçekleştirebilmek amacıyla internet sitesi oluşturmak, güvenli elektronik imza temin
etmek, kayıtlı elektronik posta sistemine dahil olmak, bu amaçlar için oluşturulmuş
sistemlerden hizmet satın almak,
o) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil
etmemek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları
genel kurulda ortakların bilgisine sunmak koşuluyla sosyal amaçlı kurulmuş olan
vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde
yardım ve bağışta bulunmak (Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından
belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar
matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme
yetkisine sahiptir.)

Yukarıda belirtilenlerin dışında, Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere ve işlemlere
girişilmek istendiği ve bu durumun Şirketin tabi olduğu mevzuata göre esas sözleşmenin
değiştirilmesini gerektirdiği takdirde Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra konunun genel
kurula sunulması ve genel kurulca bu konuda karar alınması gerekecektir.
MADDE-4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi Esentepe Keskinkalem Sok.No:39/1 Şişli İstanbul’dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, Ticaret Bakanlığı’na
ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.
Şirket, tabi olduğu mevzuat uyarınca gerekli yerlere bilgi vermek ve gerekli izinleri almak
şartıyla yurtiçi ve yurtdışında şube açabilir.
MADDE- 5 ŞİRKETİN SÜRESİ
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.05.2021 tarih ve 26/767 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk
Lirası itibari değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5
yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre yetki alınması zorunludur.
Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı
yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.100.000 (ellimilyonyüzbin) Türk Lirası olup söz konusu
çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk
Lirası nominal değerde 50.100.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar
almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe
yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal
Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay
sahiplerine payları oranında dağıtılır.
Çıkartılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Borsada işlem görecek payların devrine kısıtlama getirilemez. Paylar Türk Ticaret Kanunu’nun,
sermaye piyasası mevzuatının ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde serbestçe
devredilebilir.
İşbu maddenin yukarıda belirtilen hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirketin nama yazılı paylarının
devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring,
Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir.
Şirket’in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları
yapılır.
MADDE-7 GENEL KURUL
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresi
sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
i)

Davet Şekli:
Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve genel kurul iç yönergesi ile diğer ilgili mevzuat uygulanır. Genel kurul
toplantıya, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye
Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı
tarihinden en az üç hafta önce yapılır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu
ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

ii)

Toplantı Yeri:
Genel kurullar Şirketin merkez adresinde veya merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli
diğer bir yerinde toplanır.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda

katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket esas
sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya
açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların
sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu
tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesine” göre hazırlar.
iii) Oy Verme ve Vekil Tayini
Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin veya vekillerinin oy hakkı, sahip olduğu
payların itibari değerleri toplamının Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına
oranlanmasıyla hesaplanır. Oy kullanımında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahibi genel kurul toplantılarına
kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.
Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde sermaye
piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulması zorunludur.
iv) Müzakereler ve Karar Nisabı
Şirket genel kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere
edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesinin dördüncü
fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu’nun genel kurul toplantısında gündeme
bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği
hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantı ve karar
nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.
MADDE-8 TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI
Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi hazır
bulunur ve toplantı tutanaklarını toplantı başkanlığı ile birlikte imza eder. Temsilcinin ve
toplantı başkanlığının imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir
MADDE-9 İLANLAR
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan
yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun
olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen
hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

MADDE-10 YÖNETİM
TOPLANTILARI
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Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası
mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme hükümleri doğrultusunda seçilen
aralarında şirket genel müdürünün olduğu en az 5 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu
tarafından yürütülür.
Şirket genel müdürü, genel müdürün bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal
üyesidir.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye
atanabilecektir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev
süresi, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde
bir murahhas üye seçer.
Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar
seçilmeleri mümkündür.
Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu,
boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere,
kanuni şartları haiz yeni bir üye seçer.
Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Yönetim kurulu tarafından, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak,
görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu
bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal
Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer
komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme
Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu
komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi
üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden
Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim
kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.
Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma
esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, yönetim
kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin
çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu toplantıları Şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin
bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir
şehirde de yapılabilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu
üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun en az üye tam sayısının
çoğunluğunun imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak
bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel
olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gerekir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket’in tüm iş ve
işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu
üyelerinin bu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret
Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği
gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda
esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını bahsi geçen
tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar,
Sermaye Piyasası Kanunu’nun md.21/1 hükmü saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu tarafından
Şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilebilir. Sigorta bedeli Şirket tarafından
ödenir. Bu husus Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya
duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır.
Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim kurulu üyelerine
ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin
belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine uyulur.
MADDE-11 ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuatı ve
genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesine istinaden düzenleyeceği iç yönerge
ile yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu
üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak
üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması
şarttır.
Yönetim Kurulu TTK 371 ve 367 maddeleri çerçevesinde düzenleyeceği iç yönerge ile temsile
yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı
yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atamaya, temsil yetkisini üçüncü
kişilere devretmeye yetkilidir.
Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti
ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olamaz. Temsil
yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak,
temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte
kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun
371. 374. ve 375’inci maddesi hükümleri saklıdır.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için
bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını
taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit
edilir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman
ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri saklıdır.
MADDE-12 BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket genel kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Finansal Kiralama,
Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca her yıl bir bağımsız
denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme
görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
ile internet sitesinde ilan eder.
Denetçi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca
her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.
MADDE-13 GENEL MÜDÜR
Şirket genel müdürü yönetim kurulunca atanır ve azledilir. Genel müdür, genel müdür
yardımcıları ve denk konumda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticilerin Finansal Kiralama,
Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat tarafından belirlenen niteliklere
sahip olmaları gerekmektedir.
Şirketin günlük yönetimi ve temsili genel müdür tarafından, yönetim kurulunca kabul edilmiş
bulunan karar, direktif, politika ve talimatlara göre ve aynı zamanda bu esas sözleşmenin,
Şirketin işlemekte olan yönetmeliklerinin ve ilgili kanunların lafzı ve ruhuna uygun olarak
yürütülür.
Genel müdürün diğer görev ve yetkileri ile ücret ve ödenekleri yönetim kurulunca saptanır.

MADDE-14 HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona
erer.
MADDE 15–KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket eder.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda
görülen dönem karı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur:
i)

Genel Kanuni Yedek Akçe:
Yüzde beşi, çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek
akçeye ayrılır.

ii)

Birinci Kâr Payı:
Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu
üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme
hakkına sahiptir.

iii)

İkinci Kâr Payı:
Net dönem kârından, (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan
kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk
Ticaret Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir.

iv)

Genel Kanuni Yedek Akçe
Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde
onu, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni
yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr
dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve
pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri
için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
İşbu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri
alınamaz.
MADDE 16 – KAR PAYI AVANSI
Genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılması
konusunda yönetim kuruluna yetki verilebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve
dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
MADDE 17- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI
Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman
Şirketleri Kanunu ile sermaye piyasası mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket Yönetim
Kurulu tahvil, bono, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ile her türlü borçlanma
aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile ortaklık varantı ve sermaye piyasası mevzuatı
uyarınca yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilen sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine
sahiptir.
MADDE 18 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve
Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi
olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
MADDE 19 – ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Esas sözleşme değişikliğine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet
edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve
Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede
belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.
Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

MADDE-20 ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
Şirket’in infisah veya feshi halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı
ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu
hükümleri uyarınca yürütülür.
MADDE-21 KANUNİ HÜKÜMLER
Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Finansal
Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri uygulanır.

