GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.’nin 2012 YILINA AİT 29.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı
gündemi görüşüp karara bağlamak için 29.03.2013 günü saat 10:00’da Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu
No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat
kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay
sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul
Sistem’nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(“MKK”) ve e-MKK Bilgi Portalına
kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcileinin
elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012
tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun
olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya elektronik ortamda katılamayan ya da bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin,
vekaletname formu örneğini şirket Merkezinden, www.garantifactoring.com adresindeki şirket internet sitesinden
temin etmeleri ya da ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8
tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini
kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi
Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirimi Formu”nu düzenlemeleri gerekmektedir.
2012 faaliyet yılına ait Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Finansal Raporlar, Yönetim
Kurulu’nun kâr dağıtmama önerisi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum
Raporu Şirket Merkezi’nde ve www.garantifactoring.com internet sitesinde Sayın pay sahiplerinin incelemesine
sunulmaktadır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
SPK’nın Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği”,
Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişin Tebliği” ve Seri: IV, No: 57
sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda
ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :
Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmaktadır:

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. PAY DAĞILIMI
ORTAK ADI
T. Garanti Bankası A.Ş.

HİSSE TUTARI
(TL)
17.187.149,56

SERMAYE
ORANI %
% 81.84

OY HAKKI (TL)
17.187.149,56

OY HAKKI
ORANI %
% 81.84

İmtiyazlı Hisse

8.990.658,73

% 42.81

8.990.658,73

% 42.81

İmtiyazsız Hisse

2.644.311,39

% 12.59

2.644.311,39

% 12.59

Halka Açık Kısım İçindeki Payı

5.552.179,44

% 26.44

5.552.179,44

% 26.44

T. İhracat Kredi Bankası A.Ş.

2.053.230,02

% 9.78

2.053.230,02

% 9.78

İmtiyazlı Hisse

1.586.586,84

% 7.56

1.586.586,84

% 7.56

466.643,18

% 2.22

466.643,18

% 2.22

1.759.620,42

% 8.38

1.759.620,42

% 8.38

21.000.000,00

%100.00

21.000.000,00

%100.00

İmtiyazsız Hisse
Diğer Halka arz edilen
Toplam

Şirketimizin Esas Mukavelesinde Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçileceğine
ilişkin düzenleme mevcuttur.
2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri
Hakkında Bilgi:
2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
3. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli
Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetindeki Değişiklikler :
Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde mevzuat dahilinde kamuya
açıklanma yapılmaktadır.

29.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçimi:
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanmış “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usül ve Esasları İle Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul,
toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecek, toplantı başkanı, tutanak yazmanı
ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin edecektir.
2. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu’nun, bağımsız denetim şirketi
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) rapor özetinin okunması,
müzakeresi, Yönetim Kurulu’nun 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek
kabulü veya reddi:
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz
Merkezi’nde ve www.garantifactoring.com Şirket internet adresinde Sayın pay sahiplerinin incelemesine sunulan
Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunarak,
Sayın pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun
da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler, Şirketimiz internet sitesindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde Sayın
Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.
3. Şirket’in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri:
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
4. Yönetim Kurulu’nun 2012 yılı kârının dağıtılmaması konusunun kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi:
Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda karara bağlanmak üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinde
düzenlenen “kârın tespiti ve dağıtımı” esasına uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No: 29 sayılı

tebliği uyarınca, Uluslararası Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş mali tablolar kapsamında hesaplanan
25.583.386,19-TL tutarındaki 2012 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 20.460.586,19-TL tutarındaki
net dönem kârının, 2012 yılı dönem kârından hesaplanan 2.125.000,-TL tutarındaki ertelenmiş vergi net gelir etkisi
dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kar yedekleri hesaplarına aktarılarak şirket bünyesinde tutulması, Genel
Kurul’un onayına sunulacaktır.
5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, vb hususlar ile
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin onaylanması:
Ana sözleşmemiz, TTK, Yönetmelik ve SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine
ilişkin esaslar dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri
de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi genel kurul onayına sunulacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sn. Ali Coşkun ve Sn. Serhat Yanık Bağımsız Yönetim Kurulu
Üye Adayları olarak belirlenmişlerdir.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilecek aday ve bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri Ek- 2’de yer almaktadır.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması:
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları
Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız
denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması:
SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak,
Yönetim Kurulumuz kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü de alarak, 2013 yılına ilişkin hesap
dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ‘nin (Deloitte) bağımsız denetim kurulu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu
seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey
yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren
işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer
işlemleri yapabilmeleri hususunda T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal
Yönetim İlkeleri gereğince yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi
verilmesi:
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun “ Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 395 ve “ Rekabet Yasağı” başlıklı
396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak, Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın 1.3.7.
no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim
Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya
bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel
Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir. Bu
düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da Sayın pay
sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahipleri
bilgilendirilecektir.
9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6103 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Yönetmelik ve Tebliğ
hükümlerine uyum sağlamak amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim
Şirketi Ana Sözleşmesi” şeklindeki başlığın “Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi”
olarak tadil edilmesi ile; yine Esas Sözleşme’nin 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37.maddelerinin tadil edilmesi; Eski Esas Sözleşme’de yer alan 17, 29 ve 34.
Maddelerin Esas Sözleşme Metni’nden çıkarılması, bu maddelerin çıkarılması nedeniyle 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 numaralı maddelerin numara sıralarının, sırasıyla 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 olarak tadil edilmesine konusunda karar alınması:
SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile, Şirketimiz esas mukavelesinde
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak amacı ile EK-1’de yer alan Esas Mukavele
Değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunacaktır.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında
Sayın pay sahiplerine bilgi verilecek olup, Genel Kurula sunulmak üzere hazırlanmış ilişkili taraflara yapılan işlemler
raporu EK-3’te yer almaktadır.
11. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, “Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışma Esas
ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” nin Genel Kurul’un bilgisi ve onayına sunulması:
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 28.11.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik hükümleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunca düzenlenen ve Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma ve
esas ve usullerinin anılan mevzuat çerçevesinde belirlenen “Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Genel Kurulu’nun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”, Genel Kurul’da Sayın pay sahiplerinin bilgisi ve onayına
sunulacaktır.
Anılan iç yönerge EK-4’te yer almaktadır.

12. Şirket’in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel
Kurul’un bilgisine sunulması:
2012 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 5.020,50-TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul’ da
Sayın pay sahiplerine bilgi verilecektir.
13. Dilekler

EK-1 GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ESAS
SÖZLEŞMESİ
ESKİ METİN

YENİ METİN

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi
(Eski unvan: Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi)

ŞİRKET ÜNVANI :
Madde 2 Şirketin ünvanı "GARANTİ FAKTORİNG
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ’dir.

ŞİRKETİN UNVANI :
Madde 2 Şirketin unvanı “GARANTİ
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’dir.

FAKTORİNG

AMAÇ VE KONU :

İŞLETME KONUSU :

Madde 3 Şirket hertürlü yurtiçi ve uluslararası ticari
muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı
ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda
belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana
iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring
mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur.

Madde 3 Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari
muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile
kurulmuştur. Şirket işletme konusunda belirtilen işleri
gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak
kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat
işlemleriyle ile ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı
temellük edilmesi veya başkalarına temliki
işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve
kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası
faktoring işlemlerinde teamülü uzun vadeli
alacakların alımı-satımı temellük
edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini
yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygun
olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların
muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik
gerekli servisleri kurmak.
3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için
gerekli organizasyonu oluşturmak.
4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları
hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat
yapmak.
5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile
muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların
yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş
kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere
üye olmak.
6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi
için kurulacak organizasyon ve servislerde
çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında
yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim
programları düzenlemek.
7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak
yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve
taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya
kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak,
bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.
8. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere
iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
konsorsiyumlar kurmak
9. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her
çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel
kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa
geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeler
akdetmek.
10.
Şirketin
maksat
ve
mevzuunun
gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve
taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde ayni haklar tesis
etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek
etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans
vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek,
üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek,
kefalet sözleşmeleri akdetmek, her türlü rehin,
ipotek vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi
işlemleri yapmak.
11. Şirket aracılık ve menkul kıymet portföy
işletmeciliği yapmamak kaydı ile hisse senetleri

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ile ilgili
her çeşit alacakların alımı, satımı, devir alınması (temellük
edilmesi) veya başkalarına devir edilmesi (temliki) işlemlerini
uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak
yapmak, uluslararası faktoring işlemlerinde teamülü uzun
vadeli alacakların alımı-satımı, devir alınması veya
başkalarına devir edilmesi işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve
Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring
işlemlerini yapmak.
2. Alacaklarını şirkete devir eden firmaların muhasebe işlerini
görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.
3. Şirkete devir edilen alacakların tahsilatı için gerekli
organizasyonu oluşturmak.
4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında
danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.
5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik
ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında
aracılığını yapmak, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve
derneklere üye olmak.
6. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak
organizasyon ve servislerde çalıştırılacak personeli yurtiçi ve
yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve
eğitim programları düzenlemek.
7. Şirketin işletme konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve
yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak,
bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek
veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı
yapmak.
8. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak
etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar
kurmak
9. Şirketin işletme konusuna ilişkin olarak her çeşit
sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi
makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve
sözleşmeler akdetmek.
10. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla,
her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde ayni
haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek
etmek, avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul
etmek, mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak kaydı ile
üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet
sözleşmeleri akdetmek, her türlü rehin, ipotek vermek, her
çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.
11. Şirket aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği
yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak satmak.
12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar,
patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları,
gayrimaddi haklar iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü
tasarrufta bulunmak.
13. Şirket işletme konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve
işletme konusuna giren faaliyetleri gerçekleştirebilmek
amacıyla
yerli,
yabancı
bankalar
ile
sair
kredi
müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler
almak.

almak satmak.
12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar,
imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri,
işletme hakları, gayrimaddi haklar iktisap etmek, bu
haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.
13. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili
olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli,
yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden
her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak
fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü
danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.
Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve
gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde esas
sözleşmede bu konuda yapılacak değişiklikler için Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’ndan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınması
zorunludur.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili
olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her
türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam
faaliyetlerine girişmek.
Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için
faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek
istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu
tarafından Genel Kurula sunulması ve Genel
Kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana
sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip
işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve
gerektiğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
alınması zorunludur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Eski Büyükdere
Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396
Şişli/İstanbul’dadır. Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi’nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası
Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini (15)
onbeşgün içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu
durum fesih sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun
olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan önceden
izin almak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na
önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye’de şube
açabilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak Türkiye’de Kambiyo Mevzuatı
hükümlerine uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’na bilgi vermek suretiyle
yabancı memleketlerde temsilcilikler açabilir,
mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir. Şube ve
temsilcilik açılmasında Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar
uygulanır.

Madde 4 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Eski Büyükdere Cad.
Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul’dadır.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye
Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve
ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
mevzuatı, Kambiyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat itibariyle
gerekli izinleri alarak ve ilgili Kurumlara gerekli bildirimleri
yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şube
açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

KAYITLI SERMAYE :

KAYITLI SERMAYE :

Madde 6 Şirket, 3794 Sayılı Kanunla Değişik 2499
Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni
ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi
175.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr.
itibari değerde 17.500.000.000 adet paya
bölünmüştür.

Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.- TL olup bu
sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerde 17.500.000.000 adet
paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret
Kanunu’nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin
hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı sermaye
tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000.- TL
(YirmibirmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.- Kr.
(BirKuruş) değerinde, 1.057.724.557.- adet (A) ve
1.042.275.443.- adet (B) grubu nama olmak üzere
toplam 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür.
Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı
TTK’da
değişiklik
yapılmasına
dair kanun
kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu
değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup
her biri 1.000.-YTL’lik 10 adet pay karşılığında 1
Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Sözkonusu
değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu
paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil
eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.
Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk
Lirası ve yeni kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve
2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta
Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve
Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir
tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin
arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı
sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
21.000.000.TL
(YirmibirmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKuruş)
değerinde, 1.057.724.557.- adet (A) ve 1.042.275.443.- adet
(B) grubu nama olmak üzere toplam 2.100.000.000 adet paya
bölünmüştür.
Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK’da
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı
azalmış olup her biri 1.000.-YTL’lik 10 adet pay karşılığında 1
Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile
ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları
saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş
olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4
Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve
Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve
Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca
Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim
Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde
pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının
sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili
mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlayıcı
nitelikte kararlar alabilir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.
Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari
değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin
yeni pay alma haklarının sınırlandırılması
konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını
ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili
mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak
kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

HİSSELER VE DEVRİ

HİSSELER VE DEVRİ

Madde 7 A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. B
grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki
hisseler halka arz edilmemiş bulunduğundan A
Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen
ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruplardaki nama

Madde 7 A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. B grubu nama
yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz
edilmemiş bulunduğundan A Grubu nama yazılı hisselerini
devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu
gruplardaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların,

yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek
hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri
üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun
için hisselerini devretmek isteyen ortak, noter
aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara
ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay
içerisinde mevcut ortaklar arasında talip çıkmaz ise
Yönetim Kurulunun izin kararından sonra hisseler
üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan,
nama yazılı hisseler bu hükmün kapsamı
dışındadır.
Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri
çerçevesinde çeşitli kıymette küpürler halinde
çıkarılabilir.

devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç
bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun
için hisselerini devretmek isteyen ortak, noter aracılığı ile
diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek
zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut
ortaklar arasında talip çıkmaz ise Yönetim Kurulunun
onayından sonra
hisseler üçüncü kişiye devredilebilir.
Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisseler bu hükmün
kapsamı dışındadır.
Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde çeşitli kıymette
küpürler halinde çıkarılabilir.
Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun ilgili mevzuatta tesbit edeceği miktardan az
olmaz.

Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun ilgili yönetmeliklerde tespit
edeceği miktardan az olmaz.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :
Madde 10 Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum
gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez
toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam
sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim
kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır.
Çekimser oy kullanılamaz. Red oyu veren üye,
kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :
Madde 10 Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe
toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile
toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin
çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik
ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulunda
oylar kabul ya da red
olarak kullanılır. Çekimser oy
kullanılamaz. Red oyu veren üye, kararın altına red
gerekçesini yazarak imzalar.

Kurumsal Yönetim İlkeleri bakımından önemli
nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili
taraf ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek
verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne ilişkin düzenlemelere uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri bakımından önemli nitelikte sayılan
işlemler ile şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemleri ve
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin
işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin düzenlemelere
uyulur.

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
imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak
toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak
sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ
hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi
sağlanır.

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 imkan
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta
belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede
kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM :
Madde 12 Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu,
ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine
verilen görevleri basiretle ifa eder.

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM :
Madde 12 Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair
mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli
bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin
menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek
yükümlülüğü altındadır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve
yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için
bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi
ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması
gereklidir.
Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim
Kurulunca tespit edilir.
Yönetim Kurulu Murahhas Üye veya Murahhas
Müdür atamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesindeki
devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla
düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya
tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü
kişiye devredebilir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı
altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını

taşıması gereklidir.
Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas
üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.
Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit
edilir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER :
Madde 15 Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları
ve Müdürler Yönetim Kurulu’nca atanır. Genel
Müdürün, Genel Müdür Yardımcıları ve bunların
dışındaki 1. derece imza yetkililerinin Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri
taşıması gerekir.
Genel Müdür, pay sahibi olarak Yönetim Kurulu’nun
üyesidir.
Genel
Müdür,
Yönetim
Kurulu
kararları
doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik
hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre
şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRELERİ :
Madde 16 Genel Kurul gerek pay sahipleri
arasından gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak
üzere üç denetçi seçer. Denetçiler, Türk Ticaret
Kanunu'nun 353 - 357. maddelerinde sayılan
görevleri yapmakla yükümlüdürler.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER :
Madde 15 Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve
Müdürler mevzuat hükümlerine uygun olarak
Yönetim
Kurulu’nca atanır. Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcıları
ve bunların dışındaki 1. derece imza yetkililerinin Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen
esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir.
Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu’nun
doğal üyesidir.
Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan
yönetmelik hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre
şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

DENETÇİLER :
Madde 16 Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
mevzuat uyarınca yapılır.
Pay sahiplerinin mevzuat hükümleri itibariyle özel denetçi
atanması konusundaki hakları saklıdır.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu’nca
tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde
düzenlenmesi zorunludur.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ :
Madde 17 Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca
karara bağlanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :
Madde 18 Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak
toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda
en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun
409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları
görüşüp karara bağlar.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği
hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul
toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı
sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil,
her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı
tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel
kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine
duyurulması gereken hususlar ile yapılması
gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet
sitesinde ilan edilir.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı
bulunan hak sahipleri 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 imkan

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :
Madde 17 Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan
itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk
Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları
görüşüp karara bağlar.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde
toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı,
mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik
haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul
toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel
kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması
gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve
açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak
sahipleri 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 imkan tanıyacak elektronik genel kurul
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel
kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve

tanıyacak
elektronik
genel
kurul
sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm
genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu
hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden
hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi
sağlanır.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek
nitelikteki işlemleri yapması Türk Ticaret Kanunu’na
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin
düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler
hakkında genel kurulda bilgi verilir.

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,
yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek
önemli nitelikteki işlemleri yapması ve/veya şirketin veya bağlı
ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir
işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür
ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız
ortak sıfatıyla girmesi durumu Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu tutulan
Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup
söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI :
Madde 19 Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki
nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere tabidir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI :
Madde 18 Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine
ilişkin düzenlemelere tabidir.

TOPLANTI
YERİ,
BİLANÇO,
KÂR-ZARAR
CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN İLANI
Madde 20 Genel kurullar, şirketin merkezinde veya
Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.
Şirketin Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan
bilanço ve kâr-zarar cetveli ile denetim raporu,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek
şekil esasları dahilinde ilan olunur.

TOPLANTI YERİ, BİLANÇO, KÂR-ZARAR CETVELİ VE
DENETÇİ RAPORUNUN İLANI
Madde 19
Genel kurullar, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun
uygun göreceği yerlerde yapılır. Şirketin Genel Kurulca kabul
edilip kesin şeklini alan bilanço ve kâr-zarar cetveli ile denetim
raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil
esasları dahilinde ilan olunur.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :
Madde 21 Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü
Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır.
Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul
toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:
Madde 20 Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.
Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul
toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

TEMSİLCİ TAYİNİ :
Madde 22 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri
kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri
vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay
sahibi olan temsilciler oylarından başka temsil
ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya
yetkilidirler. Yetki belgesi Sermaye Piyasası
Kurulu’nun tebliğlerine uygun olarak tanzim
edilecektir.

TEMSİLCİ TAYİNİ :
Madde 21 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi
aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla
temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler
oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları
da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesi Sermaye Piyasası
Kurulu’nun tebliğlerine uygun olarak tanzim edilecektir.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :
Madde 23 Genel Kurul toplantılarında oylar el
kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay
sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine
sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak
gerekir.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :
Madde 22 Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el
kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan pay
sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip
olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.
Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına
ilişkin hükümler saklıdır.

DİĞER İLANLAR
Madde 24 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret
Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket
Merkezi’nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en
az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un

DİĞER İLANLAR
Madde 23 Şirkete ait kanunen yapılması gereken ilanlar,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Türk Ticaret
Kanunu'nun 35. maddesinin 4.fıkrası ile 1524. Maddesi
hükümleri uyarınca yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantı
ilanına ilişkin 17. maddede yer alan hükümler saklıdır.

toplantı ilanına ilişkin 18. maddede yer alan
hükümler saklıdır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar
için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.maddeleri
hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ – BİLANÇO ve KÂR ZARAR
CETVELİNİN
DÜZENLENMESİ,
SERMAYE
PİYASASI
KURULUNA
GÖNDERİLECEK
BELGELER
Madde 25 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci
gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü
sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin
olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık
ayının sonuncu günü sona erer.
Şirket bilanço, kâr zarar cetvellerini Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve
esaslar dahilinde düzenler. Şirket bilanço, kâr-zarar
cetveli ile denetim raporunun ilan olunan metni veya
Sermaye Piyasası Kurulu'nca istenecek detaylı şekil
ve ayrıca, yıllık faaliyet raporu genel kurul
toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası
Kurulu’na gönderilir.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Madde 26 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif
amortisman gibi, karşılık gibi Şirketçe ödenmesi ve
ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler
hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda
görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen
şekilde tevzi olunur.
a. Safi (net) kâr üzerinden % 5 oranda birinci tertip
kanuni yedek akçe ayrılır.
b. Kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra
kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan
oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c. Birinci temettü hissesine halel gelmeksizin
şirketin safi (net) kârının % 10'u yönetim kurulu
üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline
tahsis edilir. Dağıtımın şekil ve zamanı Yönetim
Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. Türk
Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.
d. Dağıtılabilir safi kârın Sermaye Piyasası
Kurulunca saptanan dağıtılacak birinci temettü
miktarından az olduğu veya hesap döneminin
zararla kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun
466. ve 468.maddelerindeki düzenlemeler dışındaki
ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca
saptanan miktarı aşmamak üzere kârdan pay
dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla
karar verilebilir.
e. Safi kârdan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar
düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya
tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun
ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilave
yada ilavesine veya ne kadarının olağanüstü yedek
akçe olarak ayrılacağına yada bilançoda geçmiş yıl
kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir.
Kanun hükmü gereğince ayrılması gereken yedek
akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri Genel
Kurul başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin sona ermesine ilişkin
ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri
hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ – YILLIK MALİ
DÜZENLENMESİ, İLANI VE BİLDİRİMİ

TABLOLARIN

Madde 24 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden
başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirket
düzenlediği yıllık mali tablolarını her yıl olağan genel kurul
toplantılarını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde yayımlatır. Genel kurul yapılamadığı durumda
yıllık mali tablolar en geç yıllık hesap döneminin bitimini
izleyen altıncı ayın sonuna kadar ilan edilir.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Madde 25 Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman
gibi, karşılık gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan
meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu
olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi
(net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra
sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
a. Safi (net) kâr üzerinden % 5 oranda birinci tertip kanuni
yedek akçe ayrılır.
b. Kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalandan Sermaye
Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü
ayrılır.
c. Birinci temettü hissesine halel gelmeksizin şirketin safi (net)
kârının % 10'u yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket
idarecilerine ve personeline tahsis edilir. Dağıtımın şekil ve
zamanı Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. Türk Ticaret
Kanunu'nun 519/3 maddesi hükmü saklıdır.
d. Dağıtılabilir safi kârın Sermaye Piyasası Kurulunca
saptanan dağıtılacak birinci temettü miktarından az olduğu
veya hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde Türk
Ticaret Kanunu'nun 519. ve 522.maddelerindeki düzenlemeler
dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca
saptanan miktarı aşmamak üzere kârdan pay dağıtılmasına
Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.
e. Safi kârdan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar
düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen
ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun ve esas sözleşme
ile ayrılan yedek akçelere ilave yada ilavesine veya ne
kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına yada
bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul
karar verir. Kanun hükmü gereğince ayrılması gereken yedek
akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri Genel Kurul başka
yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına, birinci
temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar
veremez.

aktarılmasına, birinci temettü ödenmedikçe Yönetim
Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere
kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.

KÂR DAĞITIMI ZAMANI :
Madde 27 Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte
ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu
mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim
Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından
hükme bağlanır.

KÂR DAĞITIMI ZAMANI :
Madde 26 Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne
şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı
hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine
Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

YEDEK AKÇE :
Madde 28 Şirket tarafından ayrılan Yedek akçeler
hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467.
maddeleri hükümleri uygulanır.

YEDEK AKÇE :
Madde 27 Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında
Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır

YETKİLİ MAHKEME :
Madde 29 Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak
uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki
Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

İNFİSAH VE FESİH :
Madde 30 Şirket T.T.K.'da öngörülen nedenlerden
biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme
kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul kararı
ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin
fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu
bu hususta karar alınması için Genel Kurulu
toplantıya çağırır.

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

SONA ERME VE TASFİYE :
Madde 28 Şirket Türk Ticaret Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta
öngörülen nedenlerle sona erer. Şirket, mahkeme kararı veya
Genel Kurul kararı ile de sona erebilir. Herhangi bir nedenle
şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu
hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa,
T.T.K.'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve
ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

TASFİYE MEMURLARI :
Madde 31 Şirket iflastan başka bir nedenle infisah
eder veya fesh olunursa, tasfiye memurları Genel
Kurul tarafından tayin edilir.

TASFİYE MEMURLARI :
Madde 29 Mevzuatın başka makamları tasfiye memurlarını
atamaya yetkili kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, genel kurul
kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye,
yönetim kurulu tarafından yapılır.

TASFİYENİN ŞEKLİ :
Madde 32 Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve
tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları T.T.K.
hükümlerine göre tayin edilir.

TASFİYENİN ŞEKLİ :
Madde 30 Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye
memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre tayin edilir. Şirketin tasfiye süreci gerekli
görülmesi halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nca denetlenebilir.

YETKİLİ MAHKEME :
Madde 33 Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi
esnasında, şirket ile pay ya da doğrudan pay
sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak
uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim
merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra
daireleridir.

YETKİLİ MAHKEME :
Madde 31 Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında,
şirket ile pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak
uyuşmazlıklarda yetkili merciler, şirket yönetim merkezinin
bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

SANAYİ
VE
TİCARET
BAKANLIĞINA
GÖNDERİLECEK BELGELER :
Madde 34 Şirket Ana Sözleşmesi'nin yayınlandığı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden iki nüshası
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bir nüshası da
Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir.

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER :
Madde 35 Bu ana sözleşmede mevcut olmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve
Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER :
Madde 32 Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
çıkarılan yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN
İHRACI
Madde 36 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin
hükümlerine
göre
tahvil,
hisse
senediyle
değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı
olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI
Madde 33 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre
tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının
aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurulun tahvil hisse senedi ile değiştirilebilir
tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer
borçlanma senetlerini çıkarma yetkisi Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 13. ve 14. maddeleri
gereğince Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

YÖNETİM
KURULU
RAPORUNUN
DÜZENLENMESİ
Madde 37 Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu
Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil
ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Genel Kurulun tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye
piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarma
yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31. Maddesinin 3.
fıkrası uyarınca Yönetim Kuruluna süresiz olarak
devredilmiştir

YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ
Madde 34 Şirketin yıllık faaliyet raporu ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde düzenlenir.
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YÖNETİM KURULU ADAYLARI ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

•

Ergun Özen

1960 doğumludur. New York State University Ekonomi Bölümü’nden mezun olup Harvard Business
School’un Üst Düzey Yönetici programını tamamladı.
İş hayatına, 1987 yılında Türkiye İş Bankası Ekonomik Araştırmalar Birimi’nde Uzman Yardımcısı
olarak başladı. Hazine Birim Müdürlüğü’nde de kurucu görev üstlendi. T. Garanti Bankası’na 1992
yılında Hazine Birimi’nde görev alarak katılan Özen, 1994 yılında Hazine Birim Müdürü, 1995 yılında
da Hazine ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 1 Nisan 2000 tarihinde
ise Genel Müdürlüğe ve 10 Haziran 2003 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.
Türkiye Bankalar Birliği, GarantiBank Moscow , GarantiBank International, Amsterdam, TÜSİAD,
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Garanti Bank SA Yönetim Kurulu üyesi ve Garanti Finansal Kiralama
A.Ş. Garanti Emeklilik Hizmetleri A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Öğretmen Akademisi Vakfı
Mütevelli Heyeti, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti
Bilişim Teknolojisi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.

•

Turgay Gönensin

1962 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezundur. Çeşitli özel sektör
bankalarında yöneticilik görevlerinde bulundu. T. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı olan
Gönensin, Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti, Garanti
Bilişim Teknolojisi ve Tic. A.Ş., Garanti Bank International, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık
Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

•

Dr. M. Cüneyt Sezgin
1961 doğumludur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü, Western Michigan University, İş
İdaresi (MBA) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Doktora mezunudur.
Çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2001-2004 tarihleri arasında T. Garanti Bankası’nın
teftiş, iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerinden sorumlu İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanı
olarak görev yapan Sezgin, Haziran 2004 tarihi itibariyle T. Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
olarak atanmıştır. Dr. Sezgin Öğretmen Akademisi Vakfı-Mütevelli Heyeti/ Murakıp,
Garanti
Emeklilik Hizmetleri A.Ş ve Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.

•

Aydın Şenel

1961 doğumludur. Marmara Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi mezunudur. 1981 yılında katıldığı
T. Garanti Bankası bünyesinde çeşitli birimlerde yöneticilik görevlerinde bulunmuş olup, T. Garanti
Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Bankası Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı VakfıYönetim Kurulu Başkan vekili, Öğretmen Akademisi Vakfı-Mütevelli Heyeti / Yönetim Kurulu yedek
üyesidir.

•

Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey
Georgetown Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Finans Bölümü mezunudur. Çeşitli özel firmalarda
yöneticilik görevleri yürüttükten sonra, 1994 yılında Argentaria'da (bugün artık BBVA) göreve
başladı. Garanti ile ortaklık öncesi BBVA Hong Kong'da BBVA'nın Asya/Pasifik'teki tüm Şube ve
Temsilciliklerinden sorumlu Genel Müdür olarak görev yaptı. Halen T. Garanti Bankası A.Ş. Yönetim
Kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi üyeliğinin yanı sıra, T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlük
binasında yer alan BBVA Türkiye Temsilcilik Ofisinin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi
A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Filo Yönetimi
Hizmetleri A.Ş.,Garanti Bank International BV Yönetim Kurulu üyesidir.

•

Luis Vicente Gasco Tamarit
1972 doğumludur. ICADE Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Hukuk alanında lisans ve BBVA Finans
Okulu Whole Sale Banking alanında master derecesi bulunuyor.1998 yılında başlayan BBVA

kariyerinde, Ticari Bankacılık alanında yöneticilik görevlerinde bulunmuş olup halen BBVA Ticari
Bankacılık Küresel İş Geliştirme Başkanı olarak görevine devam ediyor.

•

Hasan Hulki Kara
1965 doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1989 yılında katıldığı
Garanti Bankası bünyesinde, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda 1. Derece Müfettiş , Şube Müdürlüğü ve
Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olup, 18.10.2011 tarihi itibari ile Garanti Factoring Genel
Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

•

Ali Coşkun
1975 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi
Finans yüksek lisans, University of Texas “Accounting and Information Management” doktora
mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak kariyerine devam etmektedir.

•

Serhat Yanık
1970 doğumludur. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans, İşletme yüksek lisans ve doktora
mezunudur. İstanbul Üniversitesi Fakülte Doğrudan Temin ve İhale Komisyon Başkanlığı görevine
devam etmektedir.

EK-3 GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş 2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.nezdinde vadesiz ve vadeli mevduat tutulmakta, ilişkili taraf banka mevduatı bakiyesi
oluşmaktadır. 31.12.2012 itibari ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş.nezdinde 2.608 Bin TL vadesiz mevduat
bulunmaktadır. 2012 yılı boyunca Türkiye Garanti Bankası A.Ş.nezdinde tutulan vadeli mevduatlardan toplam 966
Bin TL faiz geliri elde edilmiştir.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş’nden kredi kullanılmakta ve buna karşılık faiz gideri oluşmaktadır. 2012 yılında Türkiye
Garanti Bankası A.Ş’nden alınan krediler karşılığında toplam 367 Bin TL faiz gideri ödenmiştir. 31.12.2012 ile Türkiye
Garanti Bankası A.Ş’nden alınan kredi bakiyesi 69.025 Bin TL’dir.
Şirketimiz üst düzey yöneticileri Türkiye Garanti Bankası A.Ş. kredi kartlarını kullanmakta, harcamalara ilişkin tutarlar
bilançoda muhtelif borçlar altında ilişkili taraf bakiyesi oluşturmaktadır. 31.12.2012 itibariyle 15 Bin TL muhtelif borç
bakiyesi bulunmaktadır.
Şirketimiz ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş arasındaki komisyon anlaşmasına göre faktoring işlemleri için 2012 yılında
toplam 3.630 Bin TLkomisyon ödenmiş olup, işletme giderlerine sınıflanmıştır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile
yapılan bankacılık işlemlerinden 2012 yılında toplam 218 Bin TL ödenen komisyon ve ücret giderleri oluşmuştur.
Şirketimiz Türkiye Garanti Bankası A.Ş’ye ait şubeleri Temsilcilik amacı ile kullandığı için 2012 yılında toplam 333
Bin TL kira gideri ödemiştir.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Türkiye Garanti Bankası AŞ nezdinde faktoring alacakları ile ilgili olarak saklamada
bulunan çek ve senetlerin tutarı 502.257 Bin TL’dir
GarantiBank International N.V.
GarantiBank International N.V.nezdinde vadesiz ve vadeli mevduat tutulmakta, ilişkili taraf banka mevduatı bakiyesi
oluşmaktadır. 31.12.2012 itibari ile GarantiBank International N.V.nezdinde 11 Bin TL vadesiz mevduat
bulunmaktadır.
GarantiBank International N.V.’den kredi kullanılmakta ve buna karşılık faiz gideri oluşmaktadır. 2012 yılında
GarantiBank International N.V.’den alınan krediler karşılığında toplam 18.832 Bin TL faiz gideri ödenmiştir.
31.12.2012 ile GarantiBank International N.V.’den alınan kredi bakiyesi 151.933 Bin TL’dir.
Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Faktoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz, komisyon ve masraf geliri oluşmaktadır. 2012 yılında
Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 29 Bin TL faiz geliri, 2 Bin TL komisyon geliri alınmıştır. 31.12.2012 itibariyle
Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 1.372 Bin TL faktoring alacağı bulunmaktadır.
Doğuş Yayın Grubu A.Ş.
Faktoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz, komisyon ve masraf geliri, tahsilat hizmeti karşılığı
komisyon geliri oluşmaktadır. 2012 yılında Doğuş Yayın Grubu A.Ş.’den 4.659 Bin TL faiz geliri, 1.756 Bin TL
komisyon geliri alınmıştır. 31.12.2012 itibariyle Doğuş Yayın Grubu A.Ş.’den Bin TL faktoring alacağı bulunmaktadır.
Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Tic. A.Ş.
Tahsilat hizmeti karşılığı komisyon geliri alınmaktadır. 2012 yılında Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Tic. A.Ş’den
52 Bin TL komisyon geliri alınmıştır.
Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş.
Tahsilat hizmeti karşılığı komisyon geliri alınmaktadır. 2012 yılında Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş.’den 21 Bin TL
komisyon geliri alınmıştır.

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.
Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.’den alınan network yönetim hizmeti, sistem yönetim hizmeti, altyapı
yönetimi ve destek hizmeti ile uygulama yazılım bedellerinden oluşan bilgi işlem giderleri için 2012 yılında toplam 769
Bin TL ödenmiştir.
Şirket, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret AŞ’den 913 Bin TL tutarında
alım yapmıştır.

Antur Turizm A.Ş.
Antur Turizm A.Ş.’den alınan turizm acente hizmetleri bedellerinden yurtiçi yurtdışı seyahat ve konaklama giderleri
oluşmaktadır. 2012 yılında bu kapsamda Antur Turizm A.Ş.’ye toplam 89 Bin TL ödenmiştir. 31.12.2012 itibariyle bu
kapsamda Antur Turizm A.Ş.’ye 19 Bin TL muhtelif borç bakiyesi bulunmaktadır.
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Doğuş Oto ve Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’den alınan araç yedek parça ve tamir işçiliği hizmetleri bedellerinden taşıt
araçları bakım ve onarım giderleri oluşmaktadır. 2012 yılında bu kapsamda Doğuş Oto ve Pazarlama ve Ticaret
A.Ş.’ye toplam Bin TL ödenmiştir.

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
2012 yılında Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’nin kira bedeli ve kiralanan binaya ait masraflar için düzenlediği fatura
bedellerinden oluşan kira ve aidat giderleri toplamı 498 Bin TL’dir. 31.12.2012 itibariyle bu kapsamda Garanti
Finansal Kiralama A.Ş.’ye 31 Bin TL muhtelif borç bakiyesi bulunmaktadır.
Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.
Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.’nin kesmiş olduğu binek ve hafif ticari araçların şirketlere uzun süreli kiralanması ile ilgili
hizmet faturaları bedellerinden taşıt araçları kiralama gideri oluşmaktadır. 2012 yılında bu kapsamda Garanti Filo
Hizmetleri A.Ş.’ye toplam 1.126Bin TL ödenmiştir. 31.12.2012 itibariyle bu kapsamda Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.’ye
41 Bin TL muhtelif borç bakiyesi bulunmaktadır.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
31.12.2012 itibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin kesmiş olduğu personel hayat sigortası poliçeleri prim
bedellerinden kaynaklanan toplam 8 Bin TL muhtelif borç bakiyesi bulunmaktadır.

EK-4 GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU’NUN ÇALIŞMA ESAS VE
USÜLLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE
Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas
ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge,
Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi’nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim
kurulunca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı
yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından,
toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama
memurundan oluşan kurulu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun
olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri
veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı
başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile gerekli durumlarda Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları,
misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları da girebilir.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel
kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil
belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri
ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol
işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince
yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak
kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin ve yine toplantıların sesli ve görüntülü kayda alındığı tüm durumlarda
ses ve görüntü almaya yönelik araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim
kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması
MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde,
önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim
kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421
inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.
Toplantı başkanlığının oluşturulması
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen
adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir
başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ve elektronik
genel kurul sisteminde teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda
yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine
uygun hareket eder.
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna
uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin
internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı
pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay
sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip
bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç
Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip
getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve
nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim
kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi
olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından
düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya
ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup
bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü
itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup
olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına
çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya
da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların
Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy
kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü
sınırlamayı gözetmek.
k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı
konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda
görüşülmek üzere ertelemek.
l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve
tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer
vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal
tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla
ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem
maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum
genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin
görüşülme sırası değiştirilebilir.
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların
görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara
bağlanamaz:
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına
bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların
müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem
halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle
görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu
üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla
gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar
verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen
konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Toplantıda söz alma
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer
durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu
kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder.
Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını
değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi
dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin
konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile
denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli
konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda,
genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı
konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar
uygulanır.
Oylama ve oy kullanma usulü
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar
taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği
açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş
pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten
sonra söz verilmez.
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret
denilmek suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip
olanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy
sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya
herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın
aleyhinde verilmiş kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
Toplantı tutanağının düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları,
sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen
cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının

tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak
düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli
kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların
alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması
halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi,
toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve
soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız
yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla
tutanakta belirtilir.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve
muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten
ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet
yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı sonunda yapılacak işlemler
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı
toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir
tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir
suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan
ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde
internet sitesine de konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını
katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.
Toplantıya elektronik ortamda katılma
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı
tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi
ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin
görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil
belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması
zorunludur.
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca
verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim
kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
İç Yönergenin yürürlüğü
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 29/03/2013 tarihli olağan genel kurul
toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

