
 

 (01 Ekim 2022 Tarihi İtibariyle) 

Mercedes-Benz Finansman Türk A. Ş.  

ESAS SÖZLEŞMESİ 

 
Bölüm I 

 

Madde I Kuruluş ve Kurucular (Lütfen 1 numaralı açıklamayı okuyunuz) 

 

Aşağıda unvan ve adları, vatandaşlıkları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre ani kuruluş yolu ile bir Anonim Şirket kurulmuştur. 

  
Pay Sahibi: Mercedes-Benz Mobility AG 

Uyruğu: Federal Almanya Cumhuriyeti 

Adresi: Siemensstr. 7, 70464 Stuttgart, Almanya 

 

Madde 2 - Şirket Unvanı (Lütfen 2 numaralı açıklamayı okuyunuz) 

 

Şirketin Unvanı "MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ" dir. 

 

Madde 3 – Amaç ve Konu 

 

I- Yürürlükte bulunan ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü mal ve hizmet alımını 

kredilendirmek amacıyla ödünç para vermek ve yurt içinde ve yurt dışındaki tüketicilerin 

finansmanını sağlamak. 

II- Şirket, yukarıda belirtilen şirket mevzuu dâhilinde olmak şartıyla aşağıdaki faaliyetlerde 

bulunabilir: 

 

1. Şirket amacının gerçekleştirmesi İçin gerekli olan sözleşmeler yapmak, Yurtiçi ve uluslararası 

piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlar almak, emval ve kefalet kredileri temin etmek. 

 

2. Düzenli bir finansman yönetiminin gereği olarak tahviller, kıymetli evrak ve diğer menkul değerleri 

İhraç, İktisap ve devir etmek veya takyit etmek. Ancak bu işler Borsa Bankerliği işleri olamaz. 

Sermeye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı İle mali piyasalardan ödünç para almak. 

 

3. Kendi faaliyet alanı içinde edindiği bilgi ve tecrübeleri değerlendirmek bununla ilgili müşavirlik 

hizmetlerini yurt içinde ve dışında ifa etmek bizzat veya üçüncü kişilerle birlikte şirket amacı içinde 

üçüncü kişiler için tesisler kurulmasını yüklenmek ve katılmak. 

 

4. Markalar patentler kullanma modelleri resimler ticaret unvanları know how gibi gayrimaddi hakları 

iktisap etmek kendi haklarını devir etmek kullanım haklarının konusunu yapmak veya bu haklar 

üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunmak. 

 

5. Yurt içinde ve yurt dışında şirket amacı dahilinde faaliyet gösteren şirketler kurmak veya yurt 

içindeki ve dışındaki şirketlere katılmak 

 

6. Gayrimenkuller iktisab etmek, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek, hasılat kirası ile tutmak veya 

hasılat kirasına vermek, ipotek veya diğer ayni haklarla takyit etmek, gayrimenkuller üzerinde 

ipotekler ve diğer ayni haklar iktisab etmek, ipotek karşılığında veya diğer teminatlı veya teminatsız 

ödünç vermek veya almak, ipotekleri fek ve tadil etmek 

 

7. Şirket amacının elde edilmesine doğrudan veya dolayısıyla yardımcı olan bütün hukuki ve ticari 

işlemleri ifa etmek. Kredilendirecekleri mal ve hizmetleri temin eden satıcılarla genel sözleşmeler 

akdetmek, tüketicilerle kredi sözleşmesi yapmak 

 



 

Madde 4 – Müddet 

 

Şirketin müddeti tahdit edilmemiştir. 

 

Madde 5 – Merkez ve Şubeler (Lütfen 3 numaralı açıklamayı okuyunuz) 

 

I) Şirketin merkezi Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi Mercedes Fab. Sit. No: 6/3/1 

Esenyurt/ İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan edilir. Adres değişikliğinin değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilmesi zorunludur. Tescil ve ilan edilmiş adrese 

yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni 

adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 

 

II) Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşünü almak şartıyla Türkiye 

dahilinde şubeler ve temsilcilikler kurabilir. Yurtdışında teşkilatlanmaya gidilmesi durumunda faaliyetin 

başlamasını müteakip 30 gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilir. 

 

Bölüm II 

Sermaye, hisse senetleri, tahviller, finansman bonoları 

 

Madde 6 - Esas Sermaye (Lütfen 4 numaralı açıklamayı okuyunuz) 

 

Şirketin sermayesi beheri 100,00 (Yüz) adet paya bölünmüş 159.887.500,00 TL olan ve 1.598.875 adet 

paya nama yazılı paya bölünmüştür. Bu payların tamamı Federal Almanya Cumhuriyetinde faaliyet 

gösteren Siemensstr. 7, 70464 Stuttgart, Almanya adresinde mukim Mercedes-Benz Mobility AG’ye 

aittir. 

 

Madde 7 - Şirkete Karşı Hissedarlık 

 

Hisse senedine malikiyet, esas sözleşme hükümlerine ve hisse senedine malikiyetten doğan hak ve 

borçlara taalluk enikleri ölçüde Genel Kurul kararlarına muvafakati tazammun eder. 

 

Madde 8 - Hisselerin Devir ve Ferağı 

 

I. Bir kişinin şirket sermayesindeki payının yüzde onu aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi 

sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme tabidir  

II. Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içerisinde Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilmesi zorunludur. 

III. Şirket sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi 

sonucunu doğuran hisse devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun iznine tabidir. 

IV. İzne tabi hisse devirlerinde hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır. 1-1 

isse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını tevsik edici belgelerin Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tevdi edilmesi zorunludur. 

V. izne tabi olup, İzin alınmadan yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı 

olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. (Gerekli izinlerin alınmasını müteakip, devir ve ferağ 

sonucu hislerin pay defterine kaydı ancak Yönetim Kurulunun bu hususa ıttıla kesbetmesi ve durumun 

karar defterine işlenmesi halinde geçerlilik kazanır. 

VI. Hisse senetlerini tamamen veya kısmen devir ve ferağ etmek isteyen pay sahipleri bunları öncelikle 

Yönetim Kurulu aracılığıyla diğer ortaklara teklif etmekle yükümlüdürler. Bu ihbarda hisse senetleri için 

talep edilen bedel, keza mevcut ise, alıcının adı ve adresi belirtilir. Ortaklar. devir ve tüyağ edilmek istenen 

payları salın alma konusunda önalım hakkına sahiptirler. 

VII. Ortaklar, bu ihbarın kendilerine ulaşmasından itibaren üç hafta içinde hisse senetlerinin tamamını 

veya bir kısmını iktisap etmek isteyip istemediklerini yazı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler. 

VIII. Birden fazla pay sahibi alıcı olduğunu bildirirse hisse senetleri bunlara sahip oldukları hisse senetleri 

nispetinde verilir. 

IX. Pay sahiplerinden hiçbiri yukarıda serilen süre içinde alıcı değilse anılan hisse senetleri satıcı 

tarafından alıcı üçüncü kişilere teklif edilebilir. 



 

 

Madde 9 - Pay Defteri 

 

Pay defterinin tutulması ve pay defterine tescil hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 416, 418. maddeleri 

caridir. 

 

Madde 10 - Pay Sahiplerinin Mesuliyeti 

 

Pay sahipleri ancak hisse senetlerinin nominal değeri miktarında mesuldürler. Taahhüt ettikleri hisse 

senetlerinin umumi baliğine tekabül edenden daha fazla mesuliyet kendilerine yüklenemez. 

 

Madde 11 - TahviI ve Finansman Bonosu İhracı 

 

Şirketin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar 

ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma  araçları 

ile iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının 

ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 

Madde 12 - Yönetim Kurulunun Kuruluşu 

 

I. Şirketin işleri ve muameleleri Türk Ticaret Kanunu'nun buna ait hükümleri dairesinde en fazla 4 

üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından tedvir ve ifa olunur. 

II. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olamazlar. Bununla beraber tüzel kişiyi temsil eden gerçek 

kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler. 

III. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Aynı üyenin birden fazla seçimi caizdir- 

IV. Aşağıdaki şahıslar İlk Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir, Bu şahıslar görevlerini ilk Genel Kurul 

toplantısına kadar ifa ederler. 

 

1. Heinz Walther Kiefer -DaimlcrChrysler Services (debis) AG Yİ temsilen- 

2. Dr. Till Becker de Frcitaş 

3.  Franz Gustav Erkan Köller 

 

Madde 13 – Hisse Senedi Tevdii 

 

Her Yönetim Kurulu üyesi, vazifeye başlamadan önce. Türk Ticaret Kanununun 313. maddesi gereğince, 

teminat olarak hisse senedi yatırmakla mükelleftir. 

 

Madde 14 - Üyeliğin Boşalması 

 

Ölüm, istifa veya sair sebeplerle bir üyelik açılırsa, diğer üyeler yeni bir üye seçerler. Bu seçim, ilk Genel 

Kurul toplantısına tasvip zammında arz olunur. Bu üye yerine kaim olduğu üyenin müddetin 

dolduruncaya kadar vazife görür. 

 

Madde 15-Başkanlık 

 

Yönetim Kurulu üyeleri, her Olağan Genci Kurul Toplantısından sonra İlk İçtimalarında, kendi 

aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. 

 

Madde 16 - Yönetim Kurulu Toplantıları 

 

I. Yönetim Kurulu lüzum hasıl oldukça toplanır. Toplantılar ya şirket merkezinde veya Yönetim 

Kurulu tarafından tesbit olunan Türkiye'nin bir başka yerinde veya yurt dışında yapılabilir. 

II. Herhangi bir üye şifahi müzakere talebinde bulunmadıkça azalardan birinin muayyen bir mevzu 

hakkında yaptığı teklife diğerlerinin muhabere yoluyla muvafakat etmeleri tarzında da Yönetim 

Kurulu karar ittihaz edebilir. Kararların muteberliği, yazılı olarak ifade edilmelerine ve üyeler 

tarafından imzalanmalarına bağlıdır. 



 

III. Yönetim Kurulu kararlarını üye sayısının çoğunluğuyla alır. 

IV. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip 

olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da 

katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda 

Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik 

ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 

toplantılarda 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. 

 

Madde 17 - Şirketin İdaresi ve Temsili 

 

I. Yönetim Kurulu kendilerine verilen direktifler çerçevesinde şirketin işlerini yürütmek üzere bir veya 

birkaç murahhas an veya müdür tayin edebilir. Bu durumda, murahhas azaların ve müdürlerin hak 

ve vazifelerini ve ücret vesair istihkaklarını ve tazminatlarını tesbit eder. 

II. Şirketin temsili her defasında iki imza yetkilisinin birlikte vazedecekleri imza ile mümkündür. 

III. Şirket adına düzenlenen ve şirketi ilzam eden bilcümle belgeler Yönetim Kurulu tarafından bu 

hususta görevlendirilmiş şahıslarca imzalanmış olmalıdır. 

IV. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat  

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 369, 370 ve 371. 

maddeleri uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu 

üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir 

yardımcıları olarak atayabilir. 

 

Madde 18 - Üyeye Ücret 

 

Pay sahipleri Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerine tazminat, kar payı ve huzur hakkı tanıyabilir. 

 

Madde 19 - Üyeler Arasında İş Bölümü 

 

Bütün Yönetim Kurulunun şirketin sevk ve idaresinden sorumluluğu esasına halel gelmemek 

kaydıyla üyeler arasında işbölümü derpiş eden bir iç Yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. 

 

Bölüm IV 

Murakıplık 

Madde 20- Murakıp 

 

Genel Kurul bir murakıp seçer. Murakıbın görev süresi 1 yıldır. 

 

Madde21- Murakıbın Vazifesi 

 

I. Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinden doğan mükellefiyetlerden maada murakıp bütün 

defterleri ve muameleleri, muhabere evrakını ve zabıtları tetkik etmek hakkını haizdir. Yönetim 

Kurulu her altı aylık devrenin sonucunda murakıba şirketin alacak ve borçlarını gösteren bir cetveli 

vermekle mükelleftir. Murakıp, işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde 

yapacağı tetkikatın neticelerini, keza bilanço ve kar-zarar hesabı hakkındaki raporunu Genel Kurul'a 

arzetmekle yükümlüdür. 

II. Murakıp yönetim kumlu toplantılarına İştirak edebilir, fakat oy hakkı yoktur. Murakıp kendisine 

uygun görünen teklifleri yönetim kurulunun ve Genel Kurul' un gündemine koymağa mezundur. 

III. Türk Ticaret Kanununda zikredilen hallerde murakıp Genel Kurul' u toplantıya çağırmakla 

yükümlüdür. 

IV. Murakıba verilecek yıllık ücreti Genel Kurul tayin eder, 

V. İlk murakıp olarak 1 yıl için İstanbul'da mukim T.C. Tabiyetinde sayın Prof. Dr. Osman Altuğ 

seçilmiştir. 

 



 

Bölüm V 

Pay Sahipleri, Genel Kurul 

 

Madde 22- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 

 

I. Pay sahipleri olağanüstü Genel Kurul halinde toplanır. 

II. Olağan genel kurul senede en az bir defa hesap yılının sonunda itibaren üç ay içinde toplanır. 

III. Olağanüstü genel kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanununun ve işbu esas sözleşmenin hükümlerine 

uygun olarak aktedilir. 

   

Madde 23-TopIantı Yeri 

 

Genel Kurul şirket merkezinde veya yönetim kurulu'nun şirket merkezi İl sınırları içerisinde tesbit edeceği 

herhangi bir yerde toplanır. 

 

Madde 24 - Komiserin Huzuru 

 

Bilumum olağan ve olağanüstü Genci Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin 

huzuru şarttır. Komiserin gıyabında ittihaz olunan Genel Kurul kararları muteber değildir. 

 

Madde 25-Karar Nisabı 

 

Kanunda ve esas sözleşmede daha fazla çoğunluk öngörülmüş Olmadıkça, Olağan ve Olağanüstü Genel 

Kurul kararları, esas sermayeyi oluşturan hisselerden en az yansından fazlasını temsil eden hissedar veya 

temsilcilerinin oylarıyla verilir. 

 

Madde 26- Rey Haklan 

 

Genel Kurul toplantılarında her hisse senedi bir rey sağlar. 

 

Madde 27- Pay Sahiplerinin Temsili 

 

I. Örneği yönetim kurulu tarafından tesbit edilip ilgililere bildirilen vekâletnamelere istinaden pay 

sahipleri kendilerini Genel Kurul' da temsil ettirebilirler. 

II. Başkaları namına hareket etmeğe vekâletname ile yetkili kılınan pay sahipleri, gerek kendi namlarına, 

gerek temsil etlikleri pay sahipleri namına rey vermek hakkını haizdir. 

 

Madde 28 - Pay Sahipleri Cetveli 

 

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya mümessillerinin adlarını ve adreslerini, 

sahip oldukları veya temsil ettikleri hisse senedi sayısını gösteren bir hazirun cetveli başkan tarafından 

imzalanır. 

 

Madde 29 - Müzakerelerin Sureti Cereyanı 

 

I. Yönetim Kurulu Başkanı ve onun yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurul'a başkanlık eder. Her İkisi 

hazır bulunmadığı takdirde Genel Kurul başkanı seçer. En çok reye malik İki pay sahibi veya pay 

sahibi temsilcisi rey toplayıcısı vazifesini görürler. Başkan ve rey toplayıcılar, bir pay sahibini veya 

bir üçüncü şahsı zabıt katibi tayin ederler. 

II. Genel Kurul’da oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan ve esas 

sermayenin en az onda birini temsil etmeleri gereken bir veya birden ziyade pay sahibinin veya pay 

sahibi temsilcisinin talebi üzerine oylar yazılı olarak verilir. 

 

Madde 30- Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 

 



 

Esas sözleşmenin değiştirilmesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü 

aranır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, 

Kurumun uygun görüşü olmaksızın Ana sözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez. 

Umumi heyet esas mukavelenin değiştirilmesi için toplanma davet edildiği takdirde değişiklik metninin 

asıl metin ile birlikte TTK 368 inci maddede olduğu üzere ilanı ve ilgililere tebliği lazımdır. 

 

Madde 31- Senelik Raporlar 

 

Genel Kurul toplantısını takip eden ay İçinde yönetim kurulu ve murakıp raporları, senelik bilanço, kar 

ve zarar hesabı İle Genel Kurul zabıtnamesi ve Gene! Kurul toplantısında hazır bulunun pay sahiplerini 

gösteren cetvel üçer nüsha olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya Genel Kurul 

toplantısında hazır bulunan Bakanlık komiserine teslim edilecektir. 

 

Bölüm VI 

Hesap Yılı, Hesap Yılı Sonucunun Kullanılması 

 

Madde 32- Hesap Yılı 

 

Şirketin hesap yılı Ocak'ta başlayarak 31 Aralık'ta sona erer. Bununla beraber İlk hesap yılı istisnaen 

şirketin muteber surette kurulduğu tarihte başlayarak 31 Aralık'ta sona erecektir. 

 

Madde 33- Hesap Yılı Sonucunun Tespit ve Kullanılması 

 

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu 

olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden İndirildikten sonra geriye kalan safi kan teşkil 

eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvelâ %5 kanuni İhtiyat akçesi ayrılır ve kalandan İtfa 

edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek 

miktarda çıkarılır. 

Geri kalan kısmı Genci Kurul' un tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılır, 

Kurucular ve yönetim kurulu Üyeleri ile memur ve himet1İlere ayrılacak miktarlarla İkinci temettü hissesi 

olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan TTK'nun 

466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi İhtiyat akçesine eklenir. 

Şirket tarafından ayrılan İhtiyat akçeleri hakkında TTK'nun 466 ve 467.Maddeleri hükümleri uygulanır. 

 

Madde 34 - Karın Dağıtım Tarihi 

 

Senelik karın pay sahiplerine dağıtım tarihi ve şekli, yönetim kurulunun bu husustaki tavsiyesi üzerine, 

Genel Kurul tarafından tespit edilir. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak tevdi edilen kur şirket 

tarafından geri istenemez. 

Bölüm VII 

Çeşitli Hükümler 

Madde 35 – İlanlar 

 

I. Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla şirkette ilgili İlan18f asgari 

yedi gün önceden şirket merkezinin bulunduğu yerde gündelik gazete ile yapılır. 

II. Bununla beraber Genel Kurul'un toplantıya daveti T maddesine uygun olarak İlan ve toplantı 

günleri dahil olmamak üzere toplantı tarihinden asgari iki hafta önce İlan olunur. 

III. Nama yazılı hisse senedi sahipleri kayıttan anlaşılan son adreslerine İadeli taahhütlü mektup 

yollanarak davet olunurlar. 

IV. Esas sermayenin arttırılması veya azaltılması ile ilgili İlanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 391. 

Ve 397. maddeleri tatbik olunur. 

 

Madde 36- Kanun Hükümleri 

 

Bu esas mukavelenin düzenlemediği hususlarda ürk Ticaret Kanununun ve Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu'nun yayınlamış olduğu finansman şirketleri ile ilgili yönetmelik ve sair ilgili mevzuat 

tatbik olunur. 



 

 

 

AÇIKLAMALAR 

 

1. Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 338 uyarınca tek pay sahibi Mercedes-

Benz  Mobility AG’dir. Bu husus İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06/08/2021 tarihinde 

tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/08/2021 tarih ve 10385 sayısında ilan edilmiştir.  

 

2. Şirketin Kuruluş Unvanı DaimlerChrysler Finansman (debis) Anonim Şirketi’dir. 21/02/2008 

tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk 

Anonim Şirketi olarak tadil edilmiştir. Bu husus İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 

26/02/2008 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03/03/2008 tarih ve 7011 

sayısında ilan edilmiştir. 

 

3. Şirketin merkezi İstanbul İli, Esenyurt İlçesidir. Adresi Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah 

caddesi Mercedes Fab. Sit. No: 6/3/1 Esenyurt / İstanbul’dur. Bu husus İstanbul Ticaret Sicili 

Müdürlüğü tarafından 23/07/2018 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 

27/07/2018 tarih ve 9630 sayısında ilan edilmiştir. 

 

4. Şirketin TTK madde 338 uyarınca tek pay sahibi olan Daimler Mobility AG unvanını Mercedes-

Benz Mobility AG olarak değiştirmiş ve Şirketin sermaye maddesi bu doğrultuda güncellenmiştir. 

Bu husus İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16/03/2022 tarihinde tescil edilerek Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinin 21/03/2022 tarih ve 10541 sayısında ilan edilmiştir. 

 

 


