
 
 

 

ULUSAL FAKTORİNG ANOİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

7 NİSAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 
 
Yönetim kurulumuzun 14 Mart 2022 tarih ve 2022/13 no’lu kararı uyarınca; şirketimiz Ulusal Faktoring 
A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ("Olağan Genel 
Kurul Toplantısı") 7 Nisan 2022 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'de aşağıda yazılı gündemi 
görüşmek ve karara bağlamak üzere, Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 
Sarıyer/İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesine uygun olarak yapılacaktır. 
 
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda 
bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantı'ya elektronik ortamda katılım: 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") 
üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi 
Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya ve mobil imzaya sahip olmaları 
gerekmektedir. 
 
Toplantı'ya elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 
Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde 
toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. 
 
e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, 
temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında 
MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler. 
 
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği 
prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay 
sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri 
katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay 
sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak 
Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay 
sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz 
etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik 
belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler 
ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Toplantı'ya 
katılabilirler. 
 
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahipleri 
toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa 
vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. e-GKS üzerinden atanmış 
vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel 
Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden 
yapılmamışsa, fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin Ek-1'deki forma göre 
düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet 
Toplanması Tebliği (II- 30.1)” hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine 
noterce onaylı imza sirkülerini veya imza beyanını ekleyerek Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. 
Vekalet formu örneği (Ek-1), Genel Müdürlüğümüzden veya www.ulusalfaktoring.com internet 
sitesinden temin edilebilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu 
tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler 
kabul edilmeyecektir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak olan vekilin, ister noter onaylı 
vekaletname ile ister e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. 
 



 
 

 

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy 
kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere oy hakkında imtiyaz yoktur. Her pay Genel Kurul 
Toplantısı'nda pay sahibine bir oy hakkı sağlar.  
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay 
senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul 
Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. 
Ancak, kimliklerine ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay 
sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu 
aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a 
kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen 
"kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir.  
 
Şirketimizin 2021 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim 
İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulu kar dağıtım 
teklifini de içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, 
toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve www.ulusalfaktoring.com internet 
adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de pay 
sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.  
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından 
işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ulusalfaktoring.com internet adresinden kamuoyu ile 
paylaşılmış olan Ulusal Faktoring Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 
Politikasından ulaşabilirsiniz. 
 
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantının resmi otoritelerce ilan edilen tedbir ve kurallara 
uygun olarak yapılacağını, bu konuda yetkili otoritelerce ilan edilecek yeni tedbir ve kuralların pay 
sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. 
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
 
ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 
 
 
 
Şirket adresi: Maslak Mah. Sümer Sok. No.3 Ayazağa Tic. Merk. B Blok K.10 Sarıyer/İstanbul 
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/430573-0 
Mersis Numarası: 0889011738100078 
 
 
 
 
 
 
 


