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‹fl Leasing, finansman talepleriniz için standart ürünler
yerine ihtiyac›n›za göre flekillendirilmifl hizmetler sunar.

TOPLAM AKT‹FLER 547.467 477.882

LEAS‹NG ALACAKLARI, NET 441.202 338.024

ÖZKAYNAKLAR 89.758 66.508

DÖNEM KÂRI 23.354 26.912

(’000 YTL) 2004* 2003*

*Tutarlar Türk paras›n›n 31.12.2004’deki sat›n alma gücü ile ‘000 YTL olarak ifade edilmifltir.

Döviz Kuru (YTL / USD) 1.3421 1.3421

TOPLAM AKT‹FLER 407.918 356.070

LEAS‹NG ALACAKLARI, NET 328.740 251.862

ÖZKAYNAKLAR 66.879 49.555

DÖNEM KÂRI 17.401 20.052

(’000 USD) 2004 2003

f i
n a n s a l g ö s t e r g e l e r



f a
a l i y e t s o n u ç l a r ›

‹fl Finansal Kiralama A.fi. - 3

‹fl Leasing 2004 y›l›nda %68 oran›nda büyüyerek sektörün
%35’lik büyüme oran›n›n oldukça üzerinde bir performans
gösterdi.

Baflar›l› bir grafik çizen Türkiye finansal kiralama sektörü son iki y›ld›r ülkenin GSMH’s›ndan daha h›zl›
bir büyüme gösterdi. Sektör 2003 y›l›nda %63 ve 2004 y›l›nda %35 büyüdü.

Sektörün dinamik yap›s›n› sürdürdü¤ü 2004 y›l› ‹fl Leasing için çok baflar›l› ve kârl› bir y›l oldu. fiirket
2004 y›l›nda %68 oran›nda büyüdü ve bu oranla %35’lik sektör büyüme oran›n›n oldukça üzerinde bir
büyüme gerçeklefltirerek, öncü konumunu daha da güçlendirdi. 2003 y›l›nda %8.40 olan pazar pay›,
2004 y›l›nda %10.48’e yükseldi.

fiirket portföyü ise sürekli bir ivme sergileyerek 2003 y›l›nda %76, 2004 y›l›nda ise %30 oran›nda büyüdü.
Artan pazar pay› ve da¤›t›m kanallar›n›n daha etkin kullan›lmas›  bu büyümede önemli bir faktör  oldu.

Proje finansman› ve ifllem hacminde önemli bir pazar pay› olan ‹fl Leasing, kaliteli portföy yaratma politikas›
ve özel çözüm paketleri yaklafl›m›ndaki baflar›s›n› sürdürdü.

2001 2002 2003 2004

81

143

252

Grup

Grup D›fl›

‹fllem Hacmi (milyon USD)

2000 2001 2002 2003

70 67

136

182

2004

306

Portföy (milyon USD)

329
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Uyum içinde istikrarl› yönetimle, sürekli geliflim ve baflar›y›
hedefliyoruz.
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Ali Cüneyt Demren
(Yönetim Kurulu Baflkan›)

1950 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤mufltur. ‹ktisadi ve Ticari
‹limler Akademisi mezunudur.
1973 y›l›nda, ‹fl Bankas›’nda aday
memur olarak göreve bafllayan
Demren, 1976 y›l›nda ise II.
Müdürlü¤e yükseltilmifltir. 1989
y›l›nda Galata fiube Müdür
Yard›mc›l›¤›na, 1990 y›l›nda ise
Zincirlikuyu fiube Müdürlü¤üne
yükseltilen Demren, 1991 y›l›nda
Sirkeci fiube Müdürlü¤üne ve
1993 y›l›nda ‹stanbul ‹stihbarat
Müdürlü¤ümüz Müdürlü¤üne
yükseltilmifl, 1996 y›l›nda Galata
fiube Müdürlü¤üne atanm›flt›r.
A. Cüneyt Demren 28.10.1998
tarihinde ‹fl Bankas› Genel
Müdür Yard›mc›l›¤›na
yükseltilmifltir. 11.12.1998
tarihinden beri ‹fl Leasing’de
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
görevini sürdürmektedir.

Kemal A¤ano¤lu
(Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›)

32 y›l› aflk›n zamand›r ‹fl
Bankas›’nda hizmet veren
A¤ano¤lu, Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›’nda müfettifl; D›fl ‹fller
Müdürlü¤ü’nde müdür
yard›mc›l›¤›; çeflitli flubelerde
müdürlük görevlerinde bulundu.
Halen, ‹stihbarat ve Mali Tahlil
Müdürü olarak görevini
sürdürmektedir. 1947 Trabzon
do¤umlu olan Kemal A¤ano¤lu
‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi mezunudur.
10.03.1997 tarihinde Yönetim
Kurulu Üyesi olarak ‹fl
Leasing’de görev alan A¤ano¤lu,
halen Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›l›¤› görevini
sürdürmektedir.

Seyfettin Uncular
(Üye)

Seyfettin Uncular Ted Ankara
Koleji ve Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
‹flletme ve Muhasebe
bölümleri mezunudur. 1976’da
‹fl Bankas› Teftifl Kurulu’nda,
1986’da ‹fl Bankas›
Organizasyon
Müdürlü¤ü’nde, 1994 y›l›nda
‹fl Bankas› Ankara Bölge
Müdürlü¤ü’nde, 1996-2005
y›llar› aras›nda çeflitli flube
müdürlüklerinde görev
yapm›flt›r, halen Balmumcu
fiube Müdürü olarak görev
yapmaktad›r. 22.03.2004
tarihinden beri ‹fl Leasing
Yönetim Kurulu Üyesidir.

‹brahim Halil Çiftçi
(Genel Müdür)

‹flleasing Genel Müdürü
‹brahim Halil Çiftçi 1950,
Kahta/Ad›yaman
do¤umludur. ODTÜ ‹dari
Bilimler Fakültesi ‹flletme
Bölümü’nden mezundur. 1974
y›l›nda ‹fl Bankas›’nda müfettifl
yard›mc›s› olarak göreve
bafllayan Çiftçi, Krediler
Müdürlü¤ü’nde müdür
yard›mc›l›¤› ve bölge
müdürlü¤ü; ‹stanbul’da bölge
müdürlü¤ü ve flube
müdürlükleri görevinde
bulunmufltur. 01.10.2001
tarihinden beri ‹fl Leasing
Genel Müdürlü¤ü görevini
yürütmektedir.

Burhanettin Kantar
(Üye)

Burhanettin Kantar 1963
y›l›nda Trabzon’da
do¤mufltur. ODTÜ ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nden
mezun olmufl ve 1988 y›l›nda
‹fl Bankas›’nda Müfettifl
Yard›mc›s› olarak göreve
bafllam›flt›r. 1997 y›l›nda
Müdür Yard›mc›s› olarak
atand›¤› ‹fl Bankas› ‹fltirakler
Müdürlü¤ü’ndeki görevine
Grup Müdürü olarak devam
etmektedir. 22.03.2004
tarihinden beri ‹fl Leasing
Yönetim Kurulu Üyesidir.
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Selen Hepdo¤an
(Denetçi)

1970 do¤umludur. Bilkent
Üniversitesi Ekonomi Bölümü
mezunudur. ‹ngiltere
Loughborough
Üniversitesi’nde Avrupa
Ekonomisi ve Finans
konusunda master yapm›flt›r.
1991 y›l›nda ‹fl Bankas›’nda
Kredi Uzman Yard›mc›s› olarak
göreve bafllam›fl ard›ndan
Müdür Yard›mc›s› olmufltur.
Selen Hepdo¤an, halen
Kurumsal Krediler
Müdürlü¤ü’nde müdür
yard›mc›s› olarak görev
yapmaktad›r. 17.03.2003
tarihinden beri ‹fl Leasing’de
denetçilik görevini
sürdürmektedir.

Rabia ‹mer
(Denetçi)

1955 Ankara do¤umlu olan
‹mer, ‹stanbul Üniversitesi
‹ktisat Fakültesi’nden
mezundur.  fiiflli fiubesi,
Mecidiyeköy fiubesi ve
Galata fiubesi’nde çeflitli
görevlerin ard›ndan Niflantafl›
fiubesi’nde flube müdürlü¤ü
görevinde bulunmufltur.
1980 y›l›ndan bu yana ‹fl
Bankas›’nda çal›flmakta olan
A. Rabia ‹mer, halen
Mecidiyeköy fiubesi’nde
müdür olarak görev
yapmaktad›r. 26.03.1999’dan
bu yana ‹fl Leasing’de
denetçilik görevini
sürdürmektedir.

Korkut Ün
(Üye)

1968 ‹stanbul do¤umludur.
Alman Lisesi ve Bo¤aziçi
Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü
mezunudur. TSKB’de Mali
Analiz Birimi’nde çeflitli
kademelerde ve en son
müdür olarak görev yapm›fl
olup, halen TSKB
Mühendislik Birimi’nde
müdür olarak görev
yapmaktad›r.
14.01.2004’den bu yana ‹fl
Leasing’de Yönetim Kurulu
Üyeli¤i görevini
sürdürmektedir.

Burak Akgüç
(Üye)

1964 ‹stanbul do¤umludur.
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ktisadi
‹dari Bilimler Fakültesi’ni
bitirmifl ve ‹ktisat Bankas›’nda
pazarlama yetkilisi olarak
çal›flm›flt›r. Ard›ndan TSKB’ye
kat›lan Akgüç, pazarlama
yöneticili¤i ve müdürlü¤ü
pozisyonlar›nda çal›flm›flt›r.
Ocak 2005’ten bu yana
TSKB’de Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak görev yapan
Burak Akgüç, 12.01.2005
tarihinden beri ‹fl Leasing
Yönetim Kurulu Üyesidir.

Köksal Burkan
(Üye)

1950 Erzurum do¤umlu olan
Burkan, Erzurum E¤itim
Enstitüsü Fen Bilimleri
mezunudur. 25 senedir ‹fl
Bankas›’nda çal›flmakta olup,
Karadeniz Bölge Müdürlü¤ü
yan›s›ra de¤iflik illerde flube
müdürlü¤ü görevinde
bulunmufltur. Halen ‹fl
Bankas›’nda Sorunlu  Krediler
Müdürü olan Köksal Burkan
22.03.2004 tarihinden beri ‹fl
Leasing Yönetim Kurulu
Üyesidir.
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Finansal kiralama hizmetleri ve yat›r›m talebi birbirini
besleyen ve büyüten iki dinamiktir.
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Ali Cüneyt Demren
Yönetim Kurulu Baflkan›

Say›n Ortaklar›m›z,

2004 y›l› ifllem hacmimiz hedeflerimizin üzerinde gerçekleflmifl, flirketimiz
aç›s›ndan çok verimli ve baflar›l› bir sene olmufltur. Sektörün son y›llarda
süregelen büyüme ivmesine ek olarak, flirketimiz sektörün de üzerinde
bir performans sergileyerek pazar pay›n› %10.48’e yükseltmifltir.

Ekonomimizin her geçen y›l daha istikrarl› ve yat›r›mc› aç›s›ndan uzun
vadeli projeksiyonlar› destekleyen bir yap›ya kavuflmas›yla birlikte, finansal
kiralama sektörünün artan yat›r›m taleplerinden daha yüksek pay alaca¤›
ve ifllem hacmini düzenli olarak art›rmaya devam edece¤i kanaatindeyiz.

Kuruldu¤u günden bu yana birçok ilklere ve büyük projelere imza atan
‹fl Leasing, tecrübeli kadrosu, sektördeki deneyimi, sundu¤u çözüm ortakl›¤› ve özel tasar›mlar› ile  yat›r›m
projelerini h›zl›, do¤ru ve verimli bir flekilde de¤erlendirmek isteyen tüm yat›r›mc›lar›n güvenilir ifl orta¤›
olarak bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da yan›nda yer almaya devam edecektir.

fieffaf bir kurum olma yönündeki geliflmeleri yak›ndan takip eden ‹fl Leasing yat›r›mc›n›n bize verdi¤i
güvene dayanarak Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan Temmuz 2003 tarihinde yay›nlanan Kurumsal
Yönetim ‹lkelerinin önemli bir k›sm›n› imkânlar dahilinde uygulamaya geçirmifl olup, uyum raporu faaliyet
raporu içinde bilgilerinize sunulmufltur.  2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu ile ilgili mevzuata uygun
olarak haz›rlanan 2004 y›l› Faaliyet Raporumuz, mali tablolar›m›z ve net kâr da¤›t›m önerimiz onaylar›n›za
sunulmaktad›r.

Yönetim Kurulu ve flahs›m ad›na Genel Kurul Toplant›m›za kat›lan tüm ortaklar›m›za, flirketimizin
faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesinde desteklerini esirgemeyen tüm ifl ortaklar›m›za, müflterilerimize ve
çal›flanlar›m›za kuruluflumuzdan bugüne kadar bize verdikleri destek için teflekkür eder, sayg›lar›m›z›
sunar›z.
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Hizmette özen, iyi zamanlama ve yeniliklere verilen de¤er,
baflar›l› bir geliflim sürecini beraberinde getirdi.
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‹brahim Halil Çiftçi
Genel Müdür

fiirketimiz 2004 y›l›nda  sektörel büyümenin üzerinde bir performans göstermifl
ve pazar pay›n› %8.40’dan %10.48’e yükseltmifltir. Leasing sektörü aç›s›ndan
oldukça olumlu geliflmelerin yafland›¤› geçti¤imiz y›l içinde, sektörün ifllem hacmi
de %35 büyüme sonucu 2.9 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Öngörülenin
üzerinde bir ifllem hacmi gerçeklefltirerek %68 oran›nda büyüyen ‹fl Leasing
için 2004 y›l› istikrarl› büyüme ve geliflimin sürdürüldü¤ü baflar›l› bir y›l olmufltur.

2004 y›l› içerisinde flubeleflme çal›flmalar›m›z h›z kazanm›fl, ‹ç Anadolu Bölge
Temsilcili¤imiz ve  Ege Bölge Temsilcili¤imizden sonra son olarak da Güney
Anadolu  Bölge Temsilcili¤imiz  faaliyete geçmifltir. Tüm Türkiye genelinde daha
etkin hizmet vermeyi hedefleyerek 2005 y›l› içerisinde de temsilciliklerimizi
yayg›nlaflt›rma çal›flmalar›m›z devam edecektir.

‹fl Leasing, kaliteli portföy yaratma politikalar›na ek olarak müflteri ihtiyaç ve
beklentilerine göre tasarlanm›fl çözüm paketleri gelifltirerek, 2004 y›l›nda ifllem hacminde önemli bir pazar pay›
elde etmifltir. Hizmette özen, iyi zamanlama ve yeniliklere verilen de¤erin baflar›l› bir geliflim sürecini beraberinde
getirdi¤i inanc›nday›m. Bu performans›m›z› önümüzdeki y›llarda da gelifltirerek sürdürmek amac›yla flirketin ifl
süreçlerini gözden geçirerek daha müflteri odakl› ve h›zl› ifl süreçleri tasarlamak üzere dan›flman bir firma deste¤i
ile “Proje Mavi”yi bafllatt›k. “Proje Mavi”nin verimlili¤imize olan katk›lar› 2005’den bafllayarak gerek müflteri
memnuniyeti, gerekse mali performans›m›za yans›yacakt›r.

‹stikrarl› ekonomik politikalar›n devaml›l›¤› ile birlikte, piyasa koflullar›n›n yat›r›mc›lar›n uzun vadeli projeksiyonlar›n›
destekleyen bir yap›ya kavuflaca¤›na, finansal kiralama sektörünün de artan ifllem hacmi ivmesinin devam edece¤ine
inan›yoruz. Ayn› zamanda ülkemizde yasal alt yap›s› oluflturulma aflamas›nda olan mortgage sistemi dahilindeki
yasa taslaklar›, finansal kiralama sektörünün de bu ürünü sunabilmesine olanak sa¤layacak flekilde hükümler
içermektedir ve bu geliflmenin gayrimenkul leasingi ifllemlerine daha da ivme kazand›rmas› beklenmektedir.

‹fl Leasing ve finansal kiralama sektörü için yeni aç›l›m ve geliflme potansiyeli tafl›yan gelece¤e sa¤lam ve güçlü
ad›mlarla ilerlemeye devam edece¤iz.

fiirketimizin baflar›s›nda katk›s› olan baflta Yönetim Kurulumuz olmak üzere tüm ifl ortaklar›m›za ve çal›flanlar›m›za
kuruluflumuzdan bugüne kadar bize verdikleri destek için teflekkür eder, sayg›lar›m›z› sunar›z.



Türkiye ‹fl Bankas› 35.3

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› 30

Camifl Sigorta 2.65

Nemtafl Nemrut Liman ‹flletmeleri 2.65

Halka aç›k 29.4
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‹fl Leasing, güçlü kurumsal yap›s› ve yenilikçi hizmet anlay›fl›
ile büyümeye ve büyütmeye devam etmektedir.

‹fl Leasing, 1988 y›l›nda International Finance Corporation (IFC), Societé Generale ve ‹fl Bankas› ortakl›¤›nda
kurulmufltur. Bu ortakl›k, IFC ve Societé Generale’in hisselerini ‹fl Bankas›’na devrettikleri ve ‹fl Bankas›
Grubu’nun ‹fl Leasing sermayesinin tek sahibi haline geldi¤i 1995 y›l›na dek sürmüfltür. Hisselerin Mart
2000 tarihinde halka aç›lmas› ile birlikte ‹fl Leasing’in ortakl›k yap›s› bugünkü halini alm›flt›r.

‹fl Leasing, dinamizmini ve geliflmesini güçlü ve kurumsal yap›s›yla sergilemeye devam etmektedir.

‹fl Leasing, sayg›n ismi, güçlü müflteri portföyü ve Türk ifl dünyas›na kazand›rd›¤› yeni hizmet anlay›fl› ile
sektörünün lider kurulufludur.

‹fl Leasing’in mevcut hissedar yap›s› flöyledir:

Hisseler  (%)

‹fl
Le

as
in

g
lid

er
ku

ru
lu

flla
rd

an

oluflan güçlü bir ortakl›k yap›s›na sahiptir.

Hissedarlar



Türkiye ‹fl Bankas›

‹fl Bankas›, 1924’ten bu yana Türk bankac›l›k sistemini gelifltirmek ve sanayiye finansal kaynak sa¤lamak
gibi tarihi bir görevi sürdürmektedir. ‹fl Bankas›, Mustafa Kemal Atatürk taraf›ndan kuruldu¤unda, Türk
ekonomisi için hem kredi kurumu hem de do¤rudan sermaye yat›r›mc›s› olarak önemli bir rol üstlenmifltir.
‹stikrarl› aktif büyümesini ve kârl›l›¤›n› birlikte art›rarak, sadece Türkiye’de de¤il yurt d›fl›nda da finansal
hizmetler alan›nda teknolojik lider haline gelmifltir. Banka, finans piyasalar› ve ifl dünyas›ndaki pozisyonunu
güçlendirmek amac›yla, merkez binas›n› ‹stanbul’a tafl›m›flt›r. Yeni merkez kompleksi olan ‹fl Kuleleri,
bankan›n tüm departmanlar›n› ve birçok ifltirakini bir araya getirmifltir. Kuleler ayn› zamanda konser salonu
ve sanat galerileriyle pek çok kültür-sanat etkinli¤ine ev sahipli¤i yapmaktad›r.

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›

TSKB (Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›) 1950 y›l›nda, Türk sanayisinin yap›sal ihtiyaçlar›na cevap vermek
amac›yla kurulmufltur. TSKB bugün, Türk finans sistemi içinde yer alan, Hazine’nin garantisi olmaks›z›n
uluslararas› finans piyasalar›nda uzun vadeli borçlanabilen  az say›daki bankadan biridir. 55 y›ll›k tarihi
boyunca Banka, yeni teknolojilerin finansman›n› desteklemifl, yeni finansal araçlar için arac› banka görevini
üstlenmifl, yabanc› yat›r›mc›lara do¤rudan ya da ortak kurulufllar yoluyla sermaye hisseleri satm›fl, özellefltirme
program›n›n hayata geçirilmesi için, programla ilgilenen potansiyel yabanc› yat›r›mc›lara yönelik dan›flmanl›k
hizmetlerini de kapsayan faaliyetlerde bulunmufl ve daima Türkiye ile küresel finans piyasalar› aras›nda
bir köprü vazifesi görmüfltür.

Camifl Sigorta Hizmetleri

Camifl Sigorta, 1990 y›l›nda kurulmufltur ve bir ‹fl Bankas› Grubu flirketidir. ‹fl Bankas› Grubu’nun bir baflka
flirketi olan Anadolu Sigorta’n›n acentas› olarak, her tür sigorta faaliyetiyle ilgilenmektedir.

Nemtafl Nemrut Liman ‹flletmeleri

Nemtafl, ‹zmir Alia¤a’da kurulmufl bir liman idaresi ve tafl›ma flirketidir. Deniz ve kara tafl›mac›l›¤›, depo
ifllemleri, ilgili komisyonculuk hizmetleri, sevkiyat hatt› ifllemleri, gümrükleme hizmetleri flirketin temel
hizmet alanlar›n› oluflturmaktad›r.

Halka Aç›k Hisseler

‹fl Leasing, hisselerinin %29.4’ünü, Mart 2000’de ‹MKB’de halka arz ederek yap›s›n› güçlendirmifltir ve
halka aç›k fleffaf bir kurulufl olarak, Türk finansal hizmet sektörünün lider kuruluflu olmaya devam etmektedir.
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Finansal kiralama sektörü, 2004 y›l›nda ifllem hacmiyle yeni
bir rekora imza atm›flt›r.

Türkiye’de finansal kiralaman›n yasal çerçevesi 1985 y›l›nda yürürlü¤e giren Finansal Kiralama Kanunu ile

bafllam›fl  ve daha sonra yay›mlanan yönetmeliklerle düzenlenmifltir.

2001 y›l› bafl›nda yaflanan derin kriz s›ras›nda finansal kiralama sektörü de olumsuz etkilenmifl, 2002’de

IMF’nin istikrar program›na deste¤inin tekrar sa¤lanmas›, enflasyonun düflüflü ve yat›r›mlar›n h›z kazanmas›

ile birlikte, tekrar büyüme trendine girmifltir. 2003 y›l›nda ekonomik istikrar ülke ekonomisini canland›rm›fl

ve finansal kiralama sektörünün ifllem hacmi 2.1 milyar USD’ye ulaflm›flt›r. 2004 y›l›nda ekonominin daha

istikrarl› ve yat›r›mc› aç›s›ndan uzun vadeli projeksiyonlar› destekleyen bir yap›ya kavuflmas›yla 2.9 milyar

USD ifllem hacmi gerçeklefltiren leasing sektörü yeni bir rekora imza atm›flt›r.

Piyasalardaki ekonomik dengelerin oturmas› ve son üç senedir uygulanan istikrarl› ekonomik program›n

devaml›l›¤› ile birlikte, gerçekleflmesi düflünülen yat›r›m art›fl› finansal kiralama sektörünün h›zl› bir flekilde

geliflimine imkân sa¤layacakt›r.

Öte yandan uluslararas› piyasalarda finansal kiralaman›n özel sektör yat›r›mlar› içindeki pay› %20 - 30

civar›nda iken Türkiye’de halen % 6-7 seviyesindedir. Bu veriler ekonomik istikrara ba¤l› olarak ülkemizde

finansal kiralaman›n geliflme potansiyelini göstermedeki en iyi örneklerdir.

Finansal kiralama, Türkiye’de faaliyete geçti¤i ilk y›llarda sadece büyük ölçekli firmalar taraf›ndan alternatif

finansman yöntemi olarak kullan›l›rken, günümüzde orta, hatta küçük ölçekli iflletmeler taraf›ndan da yayg›n

olarak kullan›lmaktad›r.



2003 Temmuz ay›nda kirac› ve kiralayan aç›s›ndan önemli muhasebesel ve vergisel de¤ifliklikler getirilerek

finansal kiralama muhasebesinde UFRS standartlar› uygulanmaya bafllanm›fl, bunun sonucunda gayrimenkul

leasingi ifllemlerinde ciddi bir art›fl yaflanm›flt›r. Ayn› zamanda ülkemizde yasal altyap›s› oluflturulma aflamas›nda

olan mortgage sistemi dahilindeki yasa taslaklar›, finansal kiralama sektörünün de bu ürünü sunabilmesine

olanak sa¤layacak flekilde hükümler içermektedir ve bu geliflmenin gayrimenkul leasingi ifllemlerine daha da

ivme kazand›rmas› beklenmektedir.

Türkiye’de leasing firmalar› halen 1985 y›l›nda yürürlü¤e giren finansal kiralama kanunu ile faaliyet

göstermektedirler. 20 y›ll›k süre içerisinde h›zla geliflen ekonomik koflullar ve uygulamada ortaya ç›kan ihtiyaçlar

do¤rultusunda kanunun daha esnek ve güncel ihtiyaçlar› gözeten bir yap›ya kavuflturulmas› gerekti¤ine dair

sektörde genel görüfl birli¤i hakimdir. Özellikle yurtd›fl› örnekleri oldukça yayg›n olan operasyonel kiralaman›n,

bu sayede önünün aç›lmas› sektörün önemli beklentileri aras›ndad›r.
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‹fllem Hacmi, Sektör (milyon USD)

2000 2001 2002 2003

1734

727

1327

2165

2004

2920
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‹fl Leasing, güçlü kurumsal ve finansal yap›s›yla, yat›r›m
projelerine hayat vermektedir.

‹fl Leasing’in ifllem hacmi, 2004 y›l›nda, finansal kiralama sektöründeki genel art›fl›n üzerinde gerçekleflmifl
ve belirlenen y›ll›k hedefi aflm›flt›r.

‹fl Leasing, müflteri ihtiyac› ve beklentilerine göre tasarlanm›fl çözüm paketleri gelifltirerek yat›r›mc›lar›
desteklemeyi sürdürmüfl ve ifllem hacmini en yüksek seviyelere ç›karm›flt›r.

‹fl Leasing, oluflturdu¤u stratejik ve uzun vadeli pazarlama politikalar› ile verimli yat›r›mlara imza atm›flt›r.
‹fl Bankas› flubelerinin sa¤lad›¤› iflbirli¤i ve yeni aç›lan bölge temsilciliklerimizin deste¤i ile müflterilere
do¤rudan ulaflabilmekte ve alternatif çözüm önerileri sunarak kaliteli müflteri portföyünü sürekli olarak
büyütmektedir. Türk ekonomisindeki geliflmeleri takip eden ‹fl Leasing, finansal kiralama sektöründeki
lider konumunu sürdürmüfl ve uygun kaynaklar yaratarak projelerini finanse etmifltir.

Sektörel büyüme ve potansiyel

Son iki y›ld›r ulafl›lan ifllem hacmi, finansal kiralama sektörü için oldukça cesaret verici bir göstergedir.
Piyasada ekonomik denge ve istikrar›n sa¤lanmas› ve sa¤lanan istikrar›n süreklili¤i, finansal kiralama
sektöründeki h›zl› büyümeyi teflvik ederek yat›r›m art›fllar›n› da beraberinde getirmifltir. Baflar›l› bir grafik
çizen Türkiye finansal kiralama sektörü son iki y›ld›r ülkenin GSMH’s›ndan daha h›zl› bir büyüme
göstermifltir. Sektör 2003 y›l›nda %63 ve 2004 y›l›nda %35 büyümüfltür.

Sektörün dinamik yap›s›n› sürdürdü¤ü 2004 y›l› ‹fl Leasing için çok baflar›l› ve kârl› bir y›l olmufltur. fiirket
2004 y›l›nda %68 oran›nda büyümüfl ve bu oranla %35’lik sektör büyüme oran›n›n oldukça üzerinde
bir büyüme gerçeklefltirerek, öncü konumunu daha da güçlendirmifltir. 2003 y›l›nda %8.40 olan pazar
pay›, 2004 y›l›nda %10.48’e yükselmifltir.

fiirket portföyü ise sürekli bir ivme sergileyerek 2003 y›l›nda %76, 2004 y›l›nda ise %30 oran›nda
büyümüfltür. Artan pazar pay› ve da¤›t›m kanallar›n›n daha etkin kullan›lmas›  bu büyümede önemli bir
faktör  olmufltur.

Ancak, finansal kiralama yoluyla yap›lan özel sektör yat›r›mlar›n›n uluslararas› piyasalardaki pay›
%20-30 iken, bu oran›n Türkiye’de sadece %6-7 civar›nda oldu¤unu ve bu durumun da büyük oranda
ülkemizdeki ekonomik istikrar koflullar›yla iliflkili oldu¤unu belirtmek gerekir. Finansal kiralama sektörünün
büyük bir geliflme potansiyeline sahip oldu¤u aç›kça görülmektedir.
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KOB‹ dünyas›nda ‹fl Leasing

Türkiye’de finansal kiralama faaliyetlerine iliflkin yasal çerçeve, 1985 y›l›nda yürürlü¤e giren Finansal
Kiralama Kanunu ile çizilmifltir ve finansal kiralama ile ilgili düzenlemeler, yay›nlanan yönetmelikler
arac›l›¤›yla denetlenmektedir. ‹lk baflta, sadece büyük flirketler finansal kiralamay› bir alternatif finansman
yöntemi olarak kullanm›flt›r; bugün ise bu yöntem orta ve hatta küçük ölçekli flirketler taraf›ndan da
kullan›lmaktad›r.

‹fl Leasing, küçük ve orta ölçekli flirketlere finansal kiralama hizmeti sunmak konusunda liderdir ve flirket
bu alanda 2004 y›l›nda da büyük baflar› elde etmifltir. ‹fl Leasing, ulusal ekonominin önemli bir kesimine
mali destek ve yat›r›m deste¤i sunmakta; ‹fl Leasing’in kurucusu, esas orta¤› ve ülkenin en büyük özel
bankas› olan ‹fl Bankas›’n›n tam deste¤ini almaktad›r.

Bölge temsilcilikleri ve yeni hedefler

2004 y›l› içerisinde flubeleflme çal›flmalar› h›z kazanm›fl, ‹ç Anadolu Bölge Temsilcili¤i ve  Ege Bölge
Temsilcili¤i’nden sonra Güney Anadolu  Bölge Temsilcili¤i faaliyete geçmifltir. Tüm Türkiye genelinde
daha etkin hizmet vermeyi hedefleyerek 2005 y›l› içerisinde de temsilcilikleri yayg›nlaflt›rma çal›flmalar›
devam edecektir.

‹fl Leasing, kaliteli portföy yaratma politikas› uygulayarak, müflteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözüm
paketleri gelifltirerek, 2004 y›l›nda proje finansman› ve ifllem hacminde önemli bir pazar pay› elde etmifltir.
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‹fl Leasing 2004 y›l›nda finansal kiralama hizmetleri a¤›n›
tüm Türkiye’de daha da güçlendirmifl ve gelifltirmifltir.
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Dinamik bir hizmet kanal›: e- ‹fl Leasing

Teknolojideki geliflmelerin bir sonucu olarak, ‹fl Leasing müflterileri flirketin on-line hizmetlerinden artan
oranda yararlanmaktad›r. ‹fl Leasing web sitesi sürekli güncellenen interaktif finansal kiralama hizmetleri
sunmakta ve müflterilerine hesaplar›n› internet üzerinden takip etme imkan› tan›maktad›r. Müflterilerimiz,
flifre ile korunan hesaplar›na eriflebilir, cari borç bakiyelerini belirleyip istedikleri bankadan ödeme talimat›
yollayabilirler. Ayr›ca, müflteriler on-line baflvuru yapabilir ve teklif aflamalar›n› takip edebilir, imzalanm›fl
sözleflmelerine iliflkin tüm bilgilere ulaflabilirler.

Baflar›l› bir pazarlama beraberinde daha genifl bir müflteri
taban› getirmifltir.

‹fl Leasing son y›llarda, finansal kiralama faaliyetlerini ülkenin tüm bölgelerine yaym›fl ve baflar›l› pazarlama
stratejileri uygulayarak müflteri taban›n› geniflletmifltir.

‹fl Leasing pazarlama stratejisi temel olarak, ürün çeflitlili¤i ve kalitesini art›rmay› amaçlayan yat›r›mc›lar›n
tesislerini büyütmek, modernlefltirmek ya da gelifltirmek amaçl› projelerine uzun vadeli finansman sa¤lamay›
hedef al›r. Bununla beraber Türkiye ‹fl Bankas›’n›n genifl müflteri a¤›nda yer alan birçok güçlü ve istikrarl›
flirketle de uzun y›llara dayanan müflteri iliflkisi gelifltirilmifl ve flirketin ulaflt›¤› sektörler ve hedef kitle
geniflletilmifltir.

‹fl Leasing, nitelikli sat›c› ve tedarikçilerden oluflan çözüm ortaklar› ile müflterilerine yerinde ve zaman›nda
hizmet vererek rekabetçi ve dinamik bir yap› sergilemektedir.

Özellikle küçük ve orta ölçekli flirketlere eriflilerek bu flirketlerin yat›r›m ihtiyaçlar›n› de¤erlendirmek ve
karfl›lamak üzere 2004 y›l›ndan itibaren ülke çap›nda flubeleflmeye a¤›rl›k verilmifl, s›ras›yla ‹ç Anadolu,
Ege ve Güney Anadolu bölge temsilcilikleri hizmete aç›lm›flt›r. 2005 y›l›nda yeni bölge temsilcili¤i aç›l›fllar›
devam edecek ve müflterinin birebir, yüz yüze hizmet talebi artan oranda karfl›lanacakt›r.

Kredide h›z ve güven

‹fl Leasing y›llar içinde oluflturulan ve s›k s›k güncellenen kredi bilgileri veri taban›ndan al›nan bilgilerle
güçlü ve istikrarl› olarak tan›mlanan sanayilere destek ve finansman sa¤lamaktad›r. Bunun yan› s›ra
modern bilimsel kredilendirme ölçütleri olan derecelendirme ve puanlama sistemleri de kullan›larak etkin
risk ölçümü ve portföy yap›lanmas› sa¤lanmaktad›r.



‹fl Leasing kredi talebinde bulunan müflterileri hakk›nda kredi de¤erlendirme sürecini bafllatarak istihbarat,
derecelendirme, puanlama, fizibilite analizi ve piyasa istihbarat› imkanlar›n› kullan›r ve en k›sa sürede
bilgi ak›fl›n›n tamamlanmas›n› sa¤lar. Yap›lan de¤erlendirmenin sonucunda h›zl› ve güvenilir kredi kararlar›
müflterilere iletilerek yat›r›mlar›n finansman kayna¤›na yönelik kesin taahhüt verilir.

Müflteri talepleri do¤rultusunda gelifltirilen operasyon süreçleri

Yeni teknolojik altyap› yat›r›mlar› yoluyla, ‹fl Leasing, sat›n alma, teflvik ve gümrük gibi ifllemsel faaliyetlerin
daha h›zl› ve kolayca yap›labilmesine imkân sa¤lam›flt›r. Altyap›n›n yan› s›ra, ‹fl Leasing’in deneyimli ve
profesyonel kadrosunun sürekli ve kaliteli hizmet yaklafl›m›n› sürdürmedeki performans›, ifllem kalitesini
de önemli oranda art›rmaktad›r. ‹fl Leasing müflterilerinin talepleri mümkün olan en k›sa zamanda
karfl›lanmakta ve finansal kiralama ifllemleri prosedürün tamamlanmas›n›n hemen ard›ndan
gerçeklefltirilmektedir. Hizmet kalitesi ve müflteri memnuniyetini art›rmak için, ifllem prosedürü müflteri
talepleri do¤rultusunda daha da azalt›lm›flt›r. Halen devam etmekte olan “Proje Mavi” çal›flmalar› sonucunda
daha da etkin ve verimli ifl süreçlerine ulafl›lmas› hedeflenmektedir.

fiirketin uygulamakta oldu¤u iç kontrol sistemi ise sa¤l›kl› olarak ifllemekte ve müflterilerin beklentilerine
uygun ürün sunulmas›n› sa¤lamaktad›r.

Finansal kiralama portföyünde sektörel çeflitlilik

‹fl Leasing müflterileri, k›smen ‹fl Bankas› müflterilerinin ya da do¤rudan ‹fl Leasing ile iliflkisi olan müflterilerin
oluflturdu¤u genifl bir sektörel tabandan gelmekte ve çeflitlilik gösteren bir portföy yap›s› oluflturmaktad›r.
fiirket yönetimi, oluflturulan portföyün mümkün oldu¤unca yayg›n bir sektörel da¤›l›mda olmas›n›
gözetmekte ve portföy riskinin birkaç ana sektör üzerinde yo¤unlaflmamas›na özen göstermektedir. Bu
yayg›n sektörel da¤›l›m›n sonucu olarak, flirketin yapt›¤› ifllemlerin do¤al teminat›n› teflkil eden kiralama
konusu ekipmanlar da çok yayg›n bir yelpazede yer almaktad›r. Yayg›nlaflma konusundaki hassasiyet,
co¤rafi da¤›l›m ve pazarlama kayna¤› aç›s›ndan da gösterilmektedir.
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Yat›r›mc›n›n güçlü ve itibarl› ifl orta¤›

‹fl Leasing, tüm taahhütlerini zaman›nda ve tam olarak yerine getirdi¤i için, uluslararas› ve ulusal finansal
çevrelerinde hakl› bir ün kazanm›flt›r. ‹fl Leasing’in itibar›, flirketi ifl çevrelerinde güçlü bir konuma getirmifltir.
Böylece flirket, ifllemlerini sadece ‹fl Bankas› ve yerel bankalar yoluyla de¤il, ayn› zamanda birçok
uluslararas› banka yoluyla da finanse edebilmektedir. Türk ekonomisinin geçmifl dönemlerde yaflad›¤›
istikrars›zl›¤›n olumsuz etkilerine ra¤men, flirket hiçbir dönemde finansman sa¤lamakta zorlanmam›flt›r.

‹fl Leasing, müflterileri için kârl› koflullarda uzun vadeli finansal kiralama ifllemleri sunabilmek için, daima
hem Türk Liras› hem de döviz üzerinden uzun vadeli uygun borçlanma koflullar› sa¤lamaktad›r.

Baflar› ve e¤itim

E¤itim, günümüz ifl dünyas›n›n kaç›n›lmaz bir olgusudur ve flirket içi ve flirket d›fl› e¤itim, ‹fl Leasing için
önemli bir faaliyettir. fiirket, ilerlemeye aç›k ve faal bir kuruluflun, yetenekli ve e¤itimli üyelere dayand›¤›na
inan›r ve her türlü faydal› bilgi ve iletiflim teknolojisinden faydalan›r. ‹fl Leasing çal›flanlar›, yeni teknolojiler
ve çal›flma yöntemlerinden faydalanmak amac›yla yurtiçi ve/veya yurtd›fl› e¤itimlere kat›lmalar› konusunda
desteklenmektedir.



y ö n e t i m e k i b i

‹fl Leasing finansal kiralama sektöründe gücünü, dinamik
yap›s›yla destekleyerek fark yaratmay› baflarm›flt›r.
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Nida Çetin
(Genel Müdür Yard›mc›s›)

Orhan Erdo¤an
(Genel Müdür Yard›mc›s›)

Tanya Karakafll›
(Operasyon Müdürü)

Onan Kelefl
(Finansman Müdürü)

‹brahim Halil Çiftçi
(Genel Müdür)
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Dilek Sezer
(Pazarlama Grup Müdürü)

Neslihan Oruç
(Muhasebe Müdürü)

Mehmet Sevinç
(Pazarlama Müdürü)

Murat Ruben
(Hukuk Müflaviri)

Berrin Akçal
(Kredi Müdürü)



g e n e l k u r u l g ü n d e m i
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‹fl Finansal Kiralama Anonim fiirketi’nin
18 Mart 2005 Tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na ait

GÜNDEM

1. Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan› teflkili ile toplant› tutanaklar›n›n imzalanmas› için
Divana yetki verilmesi,

2. 2004 y›l› faaliyetleri hakk›nda Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporlar› ve Ba¤›ms›z
Denetçi Raporunun özeti ile 2004 y›l› Bilanço ve Kâr / Zarar hesaplar›n›n okunmas› ve
müzakeresi,

3. 2004 y›l› Bilanço ve Kâr / Zarar hesab›n›n onaylanmas›,

4. Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanan Kâr Da¤›t›m› Önerisinin onaylanmas›

5. Y›l içinde atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanmas›,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2004 y›l› çal›flmalar›ndan dolay› ibras›

7. Görev süresi sona ermifl olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

8. Görev süreleri sona ermifl olan Denetçilerin seçilmesi,

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,

10. Yönetim Kurulunca belirlenen ba¤›ms›z denetim kuruluflunun Genel Kurul’un onay›na 
sunulmas›,

11. Dilek ve temenniler

Toplant› Yeri: ‹fl Finansal Kiralama A.fi. Genel Merkezi
‹fl Kuleleri, Kule 2, Kat 11
34330 4. Levent - ‹stanbul

Toplant› Tarihi: 18 Mart 2005 Cuma Saat: 14:00



k â r d a ¤ › t › m ö n e r i s i

Sermaye Piyasas› Kurulu Mevzuat› gere¤ince 2004 y›l›na
ait da¤›t›labilir dönem kâr› afla¤›daki flekilde tespit edilmifltir.

DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI (YTL)

2004 YILI
1. Dönem Kâr› / Zarar› 22.366

2. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler -

Gelir Vergisi -

Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler -

NET DÖNEM KÂRI / ZARARI 22.366

3. Geçmifl Y›llar Zararlar› (17.684)

YASAL YEDEK AKÇE AYRILMASINA ESAS

DÖNEM KÂRI 4.682

4. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (234)

DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI 4.448

5. Ortaklara Birinci Temettü 4.448

6. Yönetim Kurulu’na Temettü -

7. Ortaklara ‹kinci Temettü -

8. ‹kinci Tertip Yasal Yedek Akçe -

9. Ola¤and›fl› Yedekler -

H‹SSE BAfiINA KÂR

Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%) 0.895 YTL / % 89,46

‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%)

H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ

Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%) 0.178 YTL / % 17,79

‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%)
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Ana sözleflmemizin 28. maddesine ve Sermaye Piyasas› Mevzuat› hükümlerine uygun olarak 2004
y›l› kâr da¤›t›m›na esas net dönem kâr›n›n hesaplanmas›nda; henüz kâr da¤›t›m karar› almam›fl
olmas› nedeniyle ba¤l› ortakl›klar›m›zdan Karya Trading LTD’nin 2004 y›l› kâr› hariç tutulmufl ve
fiirketimizin dönem kâr› ile ba¤l› ortakl›klar›m›zdan ‹fl Factoring A.fi.’nin dönem zarar› dikkate
al›nm›flt›r.

Seri: XI No: 25 tebli¤ hükümlerine göre hesaplanm›fl, 2004 y›l› kâr da¤›t›m›na esas dönem kâr› olan
22.366 Bin YTL’nin afla¤›daki flekilde da¤›t›m›n› onaylar›n›za sunar›z.
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m a l i t a b l o l a r a i l i fl k i n

y ö n e t i m k u r u l u k a r a r ›



d e n e t i m k o m i t e s i k a r a r ›
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İş Finansal Kiralama A.Ş.
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1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›

En az finansal performans kadar önemli oldu¤una inand›¤›m›z, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin hayata geçirilmesinde, gerek ulusal ve
uluslararas› sermaye piyasalar›n›n geliflmesi gerekse fiirketimiz menfaatleri aç›s›ndan, büyük yarar görülmektedir.

fiirketimizce, söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sa¤lanmas› hedeflenmekte ve bu yönde çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Bu kapsamda ana sözleflmemizde,

• Özel denetçi atanmas› talebinin bireysel bir hak olarak kullan›labilmesini,
• Kar pay› avans› da¤›t›lmas›n›,
• Menfaat sahiplerinin flirket yönetimine kat›l›m›n›,
• Yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulanmas›n›,
• fiirketin sermaye ve yönetim yap›s› ile malvarl›¤›nda de¤ifliklik meydana getiren bölünme ve hisse de¤iflimi, önemli tutardaki

maddi/maddi olmayan varl›k al›m/sat›m›, kiralanmas› veya kiraya verilmesi veya ba¤›fl ve yard›mda bulunulmas› ile üçüncü kifliler
lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine iliflkin kararlar›n genel kurulda al›nmas›n›

öngören düzenlemeler yer almamakta ve Yönetim Kurulumuzda az›nl›k pay› temsilcisi bulunmamakta olup,

• Pay Sahiplerimizi bilgilendirme politikas› oluflturulmas›na,
• Etik kurallar›m›z ile fiirketimizin vizyonu ve misyonu www.isleasing.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde kamuya

duyurulmas›na

yönelik çal›flmalar›m›z ise devam etmektedir.

‹stisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerin de, bugüne kadar menfaat sahipleri aras›nda herhangi bir ç›kar çat›flmas›na
yol açmam›fl olmakla birlikte, bir plan dahilinde ve en k›sa sürede uygulanmas› arzu edilmektedir.

fiirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine iliflkin de¤erlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik
itibar›yla gelifltirilmesine yönelik düflünceleri afla¤›da  sunulmufltur.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2004
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BÖLÜM  I - PAY SAH‹PLER‹

2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi

fiirketimizde Pay Sahipleri ile iliflkiler birimi oluflturulmufltur.

Pay Sahipleri ile iliflkiler biriminde, Sn. Nida Çetin, Sn. Neslihan Oruç ve Sn. Hamide Akçalan görev yapmaktad›r.

Birimin baflkanl›¤›n› Say›n Nida Çetin yürütmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan çal›flanlar›m›z›n iletiflim bilgileri afla¤›da sunulmufltur.

Sn. Nida Çetin birim baflkanl›¤› görevini, do¤rudan do¤ruya Kurumsal Yönetim Komitesi Baflkan›na ba¤l› olarak yürütmektedir.

Söz konusu birim pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m› konusunda faaliyet göstermekte ve yönetim kurulu ile Pay Sahipleri aras›ndaki
iletiflimi sa¤lamaktad›r.

Söz konusu birimin, faaliyetlerini yönetim kuruluna raporlamas› uygulamas›na en k›sa sürede bafllanacakt›r.

Pay Sahipleri ile iliflkiler birimi esas itibar›yla,

• Pay Sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n› sa¤lama,
• fiirket ile ilgili kamuya aç›klanmam›fl, gizli ve/veya ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay Sahiplerinin flirket ile ilgili

yaz›l› bilgi taleplerini yan›tlama,
• Genel kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di¤er flirket içi düzenlemelere uygun olarak yap›lmas›n›

sa¤lama,
• Genel kurul toplant›s›nda, Pay Sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar› haz›rlama,
• Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas›n› ve sonuçlarla ilgili raporlar›n Pay Sahiplerine yollanmas›n› sa¤lama,
• Mevzuat ve flirketin bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izleme

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Dönem içinde birime yap›lm›fl yaz›l› baflvuru bulunmamaktad›r.

Dönem içinde birime yap›lan sözlü baflvurular›n tamam› yan›tlanm›flt›r.

Baflvurulara iliflkin verilerin takibine yönelik gerekli altyap› çal›flmalar› tamamlanm›fl olup, yap›lan baflvuru ve verilen yan›t say›lar›na
gelecek dönemlerde yay›mlanacak uyum raporlar›nda yer verilecektir.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2004

Ad› Soyad› Telefon No Elektronik Adres

Sn. Nida Çetin 0 212 350 74 00 nidacetin@isleasing.com.tr

Sn. Neslihan Oruç 0 212 350 74 70 neslihanoruc@isleasing.com.tr

Sn. Hamide Akçalan 0 212 350 74 76 hamideakcalan@isleasing.com.tr
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2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›

Dönem içinde Pay Sahiplerimizden gelen, yaz›l› bilgi talebi baflvurusu bulunmamaktad›r.

Dönem içinde Pay Sahiplerimizden gelen, sözlü bilgi talebi baflvurular›n›n tamam› yan›tlanm›flt›r.

Baflvurulara iliflkin verilerin takibine yönelik gerekli altyap› çal›flmalar› tamamlanm›fl olup, yap›lan bilgi baflvurusu ve verilen yan›t
say›lar›na, gelecek dönemlerde yay›mlanacak uyum raporlar›nda yer verilecektir.

Pay Sahiplerimizin, ticari s›r niteli¤inde olmayan veya kamuya aç›klanmam›fl bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi
karfl›lanmaktad›r.

Pay Sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, en az Genel Müdür Yard›mc›s› düzeyindeki çal›flanlar›m›zca de¤erlendirilmekte olup, ticari
s›r ve gizlilik s›n›rlar› dahilinde olmak üzere, en k›sa sürede, tam, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tacak flekilde ve özenle karfl›lanmaktad›r.

Pay Sahiplerimizin s›kça ihtiyaç duyduklar› konulardaki aç›klamalar ile haklar›n›n kullan›m›n› etkileyecek geliflmelerle ilgili bilgiler,
www.isleasing.com.tr adresinden ulafl›labilecek olan internet sitemizde yer almaktad›r.

Yasal mevzuat uyar›nca, az›nl›k Pay Sahipleri baz› somut olaylar›n incelenmesine yönelik olarak Genel Kuruldan özel denetçi atanmas›n›
talep etme hakk›na sahip bulunmaktad›r.

Hissedarlar›m›z 2004 y›l› içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmam›fllard›r.

Ana sözleflmemizde özel denetçi atanmas› talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemifltir.

Mevzuat uyar›nca gerek genel kurulun özel denetçi atanmas› talebinin gere¤ini yerine getirmek zorunda olmas›, gerekse özel denetçi
atanmas› talebinin gündeme ba¤l›l›k ilkesinin istisnalar›ndan birini oluflturmas› dikkate al›narak, ticari s›r niteli¤i tafl›yan veya henüz
kamuya aç›klanmam›fl olan bilgilerin gizlili¤inin korunmas›na yönelik olarak uygulamada s›k›nt› yaratabilece¤i kayg›s›yla, özel denetçi
atanmas› talebinin ana sözleflmede bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususunun geliflmelere ba¤l› olarak ileride de¤erlendirilmesi
düflünülmektedir.

Pay sahipli¤i haklar›n›n sa¤l›kl› olarak kullan›labilmesi için gerekli olan bütün bilgilerin, genelde internet sitemiz, y›ll›k faaliyet raporumuz
ve özel durum aç›klamalar›m›z, özelde ise bireysel talepler arac›l›¤›yla olmak üzere, Pay Sahiplerimizin kullan›m›na sunuldu¤u
düflünülmektedir.

Pay Sahiplerimizin, fiirketimizin sermaye, yönetim veya denetim bak›m›ndan do¤rudan veya dolayl› olarak iliflkili oldu¤u gerçek ya
da tüzel kifliler ile fiirketimiz aras›ndaki hukuki ve ticari iliflkilere iliflkin bilgi talepleri de mevzuat›n elverdi¤i ölçüde karfl›lanmaktad›r.

Pay Sahiplerimizin bilgi alma haklar›n›n geniflletilmesi amac›na yönelik olarak, haklar›n›n kullan›m›n› etkileyebilecek her türlü bilgi
güncel olarak elektronik ortamda Pay Sahiplerimizin kullan›m›na sunulmufltur.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2004
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4. Genel Kurul Bilgileri

2004 y›l› içinde, 19.3.2004 tarihinde yap›lan 2003 y›l›na ait ola¤an Genel Kurul toplant›s› olmak üzere, bir adet Genel Kurul toplant›s›
yap›lm›flt›r.

Söz konusu toplant›, 25 trilyon liral›k ödenmifl sermayemizin % 70’ini veya 17.6 trilyon liral›k k›sm›n› temsil eden Pay Sahiplerimizin
kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

Toplant›ya menfaat sahipleri ve medyadan kat›l›m olmam›flt›r.

Toplant› yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örne¤ini içeren toplant› davetine iliflkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Finansal
Forum ve Dünya gazeteleri ile ‹MKB bülteninde olmak üzere, toplant› tarihinden en az iki hafta önce yay›mlanm›flt›r. Bu sürenin asgari
üç hafta olmas›na özen gösterilecektir.

Toplant› bilgileri, ayn› süre içerisinde nama yaz›l› hisse senedi sahiplerine ayr›ca faks ve iadeli taahhütlü mektupla da ulaflt›r›lm›flt›r.

Toplant› bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin do¤rudan eriflimini teminen, www.isleasing.com.tr adresinde yer alan fiirketimiz internet
sitesinden de ulafl›labilmektedir.

Pay defterine kay›tlar Yönetim Kurulu karar›yla yap›lmakla birlikte nama yaz›l› Pay Sahiplerinin Genel Kurula kat›l›m›n› teminen pay
defterine kay›t için bir süre öngörülmemifltir.

Y›ll›k faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar da¤›t›m önerisi, ihtiyaç duyulan genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak
haz›rlanan bilgilendirme doküman› ve gündem maddelerine dayanak teflkil eden di¤er belgeler ile esas sözleflmenin son hali ve esas
sözleflmede de¤ifliklik yap›lacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplant›s›na davet için yap›lan ilan tarihinden itibaren, fiirketimizin
merkez ve flubelerinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine aç›k tutulmaktad›r.

Söz konusu bilgi ve belgelere, 2005 y›l›ndan itibaren www.isleasing.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulafl›labilmektedir.

2004 y›l›nda yap›lan ola¤an genel kurul toplant›s›nda Pay Sahiplerinden soru sorma hakk›n› kullanan olmam›flt›r.

Toplant›da, Pay Sahipleri taraf›ndan,

• Baflkanl›k divan›n›n oluflturulmas›,
• Faaliyet raporunun önceden Pay Sahiplerimizin incelemelerine  sunulmufl olmas› sebebiyle okunmamas›,
• fiirket denetçi raporunun tamam› ile ba¤›ms›z denetçi raporlar›n›n özet bölümünün okunmas›,
• Bilanço ve kar/zarar hesaplar›n›n ana bafll›klar halinde okunmas›,
• Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
• Dönem içinde istifa nedeniyle boflalan yönetim kurulu üyeli¤ine, yönetim kurulunca yap›lan seçimin onaylanmas›,
• Denetim kurulu üyelerinin seçimi,
• Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti

konular›nda önergeler oybirli¤i ile kabul edilmifltir.

Ana sözleflmemize göre,

• ‹fltirak ve ortakl›klar kurulmas› veya bunlar›n tasfiye edilmesi,
• fiirket ad›na gayrimenkul al›nmas›, kiraya verilmesi, sat›lmas› veya inflaat yap›lmas›

gibi önemli nitelikteki kararlar Yönetim Kurulumuzun yetkisinde bulunmaktad›r.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2004
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fiirketin sermaye ve yönetim yap›s› ile malvarl›¤›nda de¤ifliklik meydana getiren bölünme ve hisse de¤iflimi, önemli tutardaki maddi/maddi
olmayan varl›k al›m/sat›m›, kiralanmas› veya kiraya verilmesi veya ba¤›fl ve yard›mda bulunulmas› ile üçüncü kifliler lehine kefalet,
ipotek gibi teminat verilmesine iliflkin kararlar›n genel kurulda al›nmas› yönünde ana sözleflmemizde hüküm bulunmamaktad›r.

Bu yönde ana sözleflmemize hüküm konulmas›n›n,

• Yönetimde etkinli¤i azaltaca¤›,
• Rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyerek önemli f›rsatlar›n kaç›r›lmas›na sebebiyet verece¤i

dolay›s›yla da fiirketimizin menfaat sahiplerinin yarar›na sonuçlar do¤urmayaca¤› düflünülmektedir.

Genel kurula kat›l›m›n kolaylaflt›r›lmas›n› teminen, en az mevzuatta öngörülen hususlara harfiyen riayet edilmesi olmak üzere azami
özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerimizin genel kurullar›m›za kat›l›m konusunda herhangi bir güçlükle karfl›laflmad›klar› düflünüldü¤ü
gibi, ayr›ca Pay Sahiplerimizden de bu bugüne kadar bu yönde bir geri besleme al›nmam›flt›r.

Genel kurul tutanaklar›, Pay Sahiplerine toplant› bitiminde tevdi edilmekte ve ayr›ca da toplant›ya kat›lamam›fl Pay Sahiplerinin de
bilgilendirilmesi amac›yla 2005 y›l›ndan itibaren, www.isleasing.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde yer verilmek suretiyle,
elektronik eriflime de aç›k tutulacakt›r.

Genel kurul ilanlar›nda,

• Toplant› günü ve saati,
• Tereddüt yaratmayacak flekilde toplant› yeri,
• Gündem,
• Gündem maddelerine iliflkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,
• Gündemde esas sözleflme de¤iflikli¤i var ise de¤iflen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin al›nan eski ve yeni flekilleri,
• Davetin hangi organ taraf›ndan yap›ld›¤›,
• ‹lk toplant›n›n herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplant›ya davet ediliyor ise, ilk toplant›n›n erteleme

sebebi ile bu toplant›da yeterli olan toplant› nisab›,
• Ola¤an toplant› ilanlar›nda faaliyet raporu ile mali tablolar›n, di¤er genel kurul evrak›n›n ve doküman›n›n hangi adreste incelenebilece¤i

hususlar›n›n yer almas›na özen gösterilmektedir.

fiirketimiz, geçmifl hesap döneminde gerçekleflen veya gelecek dönemlerde planlad›¤› yönetim ve faaliyet organizasyonundaki
de¤ifliklikleri genel kurul toplant›s›ndan önce, gerekçeleri ile birlikte Pay Sahiplerimizin bilgisine sunacakt›r.

Bu çerçevede,

• fiirketimizin organizasyon yap›s› de¤iflikli¤ine iliflkin aç›klamas› ve gerekçeleri,
• Varsa dan›flmanl›k hizmeti al›nan kuruluflun bu konudaki raporu, yoksa fiirketimiz  taraf›ndan konuya iliflkin haz›rlanan bilgi ve

belgeler,
• ‹fltirak ve ba¤l› ortakl›klarda organizasyon de¤iflikli¤i olmas› halinde, organizasyon yap›s› de¤iflikli¤ine taraf olan tüm kurulufllar›n

son üç hesap dönemine iliflkin faaliyet raporlar› ve y›ll›k mali tablolar› ile proforma mali tablolar›

Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmak üzere genel kurul toplant›s›nda haz›r bulundurulacakt›r.

Genel kurul gündemi haz›rlan›rken, her teklifin ayr› bir bafll›k alt›nda verilmifl olmas›na, gündem bafll›klar›n›n aç›k ve farkl› yorumlara
yol açmayacak flekilde ifade edilmesine, mevzuat›n da yasaklam›fl oldu¤u “di¤er” veya “çeflitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine
özen gösterilmektedir.
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Toplant›larda kendisini vekil vas›tas›yla temsil ettirecek Pay Sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplant› duyurular› ile birlikte ilan
edilmekte ve ayr›ca elektronik ortamda da Pay Sahiplerimizin kullan›m›na sunulmaktad›r.

fiirketimiz genel kurulunda oy kullanma usul ve esaslar› afla¤›da maddeler halinde sunulmufltur.

• Her pay bir oy hakk› vermektedir.
• Bir pay›n birden çok maliki bulundu¤u takdirde, bu tür oylar ancak ortak bir temsilci arac›l›¤›yla kullanabilir.
• Ortaklar›m›z genel kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil arac›l›¤›yla da temsil ettirebilirler.
• Genel kurul toplant›lar›nda oylamalar aç›k ve el kald›rmak suretiyle yap›l›r. Ancak haz›r bulunanlardan sermayenin yirimide birini

temsil eden Pay Sahiplerinin talebi üzerine gizli oya baflvurulur.

Oy kullanma usul ve esaslar› ayr›ca toplant› bafllang›c›nda da Pay Sahiplerine duyurulmaktad›r.

Pay Sahiplerimizin fiirketimiz Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimine iletmifl oldu¤u ve gündemde yer almas›n› istedikleri konular, Yönetim
Kurulu taraf›ndan gündem haz›rlan›rken olanaklar dahilinde dikkate al›nacakt›r.

Gerek yasal mevzuat gerekse ana sözleflmemiz uyar›nca, ola¤an genel kurul toplant›lar›n›n hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay
içerisinde yap›lmas› gerekmektedir.

Ola¤an genel kurul toplant›m›z, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay› geçmemek üzere mümkün olan en k›sa sürede yap›lmaktad›r.

Genel kurul toplant›lar›m›z ana sözleflmemiz uyar›nca fiirket merkezimizin bulundu¤u yerde ve bütün Pay Sahiplerimizin kat›lmas›na
imkan verecek bir mekanda yap›lmaktad›r.

Genel kurulda kullan›labilecek toplam oy adedi ve sahip olunan imtiyazlar, Pay Sahipleri baz›nda s›n›fland›r›lmakta ve hazirun cetvelinde
belirtilmek suretiyle toplant› bafllang›c›nda Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmaktad›r.

Genel kurul toplant›lar›nda, medyada ç›kan flirket hakk›ndaki ihtilafl› konulara iliflkin haber ve analizler hakk›nda Pay Sahiplerimize
bilgi verilmektedir.

Pay Sahiplerimiz taraf›ndan Yönetim Kurulu veya Denetçilerimize yöneltilen soruya, pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas› için gerekli
olmas› ve ticari s›r kapsam›na girmemesi kayd›yla cevap verilmektedir.

Genel Kurul Toplant› Baflkan›m›z, toplant›y› etkin ve Pay Sahiplerinin haklar›n› kullanmalar›n› sa¤layacak flekilde yönetmektedir.

Genel kurul toplant›s›nda Pay Sahiplerimizce sorulan her sorunun do¤rudan genel kurul toplant›s›nda cevapland›r›lm›fl olmas›na ve
sorulan sorunun gündemle ilgili olmamas› veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsaml› olmas› halinde ise, sorulan sorunun en
geç bir hafta içerisinde yaz›l› olarak cevapland›r›lmas›na özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tablolar›n haz›rlanmas›nda sorumlulu¤u bulunan Yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik
arz eden konularda aç›klamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kifliler olanaklar ölçüsünde toplant›da haz›r bulunmaya özen
göstermektedirler.

Genel Kurul toplant›lar›m›zda her gündem maddesi ayr› ayr› oylanmakta ve oylama sonuçlar›na iliflkin herhangi bir flüphe oluflmamas›
için genel kurul toplant›s› bitmeden oylar say›larak  oylama sonuçlar› Pay Sahiplerimize duyurulmaktad›r.

Genel Kurul toplant› tutanaklar›m›za yaz›l› olarak veya www.isleasing.com.tr adresinde yer alan internet sitemiz arac›l›¤›yla elektronik
ortamda her zaman eriflilebilmektedir.
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5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›

Ana sözleflmemiz uyar›nca her pay bir oy hakk› vermektedir.

fiirketimiz sermayesi (A) ve (B) grubu paylardan oluflmakta olup, yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler (A) grubu Pay Sahiplerinin
gösterece¤i adaylar aras›ndan seçilmekte ve ana sözleflmede yap›lacak de¤ifliklikler için (A) grubu Pay Sahiplerinin muvafakat›
aranmaktad›r.

Herhangi bir hissedar›m›z ile fiirketimiz aras›nda karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi bulunmamaktad›r.

Genel Kurulumuzun takdirleri do¤rultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda az›nl›k pay› temsilcisi bulunmamaktad›r.

Ana sözleflmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktad›r.

Pay Sahiplerimizin genel kurulda kullanabilece¤i oy say›s›nda herhangi bir üst s›n›r bulunmamaktad›r.

Oy hakk›, pay›n iktisap edilmesi an›nda do¤makta ve oy hakk›n›n iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullan›lmas›n›
öngörecek bir düzenlememiz bulunmamaktad›r.

Ana sözleflmemizde, pay sahibi olmayan kiflilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanmas›n› engelleyen hükümler yer almamaktad›r.

Pay Sahiplerimiz oy haklar›n› genel kurul toplant›lar›nda bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü
bir flah›s vas›tas›yla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek kifli pay sahibi genel kurulda ancak bir kifli taraf›ndan temsil edilmekte ve tüzel kifli Pay Sahiplerinin birden fazla kifli ile
temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi taraf›ndan oy kullan›lmaktad›r. Oy kullanmaya kimin yetkili oldu¤u yetki belgesinde
gösterilmektedir.
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6. Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›

Ana sözleflmemizde da¤›t›labilir kardan Sermaye Piyasas› Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü da¤›t›lmas› esas›
benimsenmifltir.

Otorite taraf›ndan birinci temettü tutar› 2004 y›l› için, da¤›t›labilir kar›n en az % 30’u olarak belirlenmifl ve da¤›t›m›n, genel kurullar›n
alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak gerçeklefltirilebilece¤i belirtilmifltir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onay›na sundu¤u kar da¤›t›m teklifleri,

• Pay Sahiplerimizin beklentileri ile fiirketimizin büyüme gere¤i aras›ndaki hassas dengenin bozulmamas›n›,
• fiirketimizin karl›l›k durumunu

dikkate alan bir kar da¤›t›m politikas› ile haz›rlanmaktad›r.

Bu koflullara ba¤l› olarak, asgari birinci temettü tutar›n›n en az yar›s›n›n nakden da¤›t›lmas› arzu edilmektedir.

Kardan pay alma konusunda imtiyazl› hisse bulunmamaktad›r.

Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çal›flanlar›m›za kar pay› verilmesi uygulamas› bulunmamaktad›r.

Kar pay› ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçeklefltirilmifltir.

Kar pay› ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ay›n sonuna kadar olmak üzere en k›sa sürede yap›lmas›na özen gösterilmekte
olup, Yönetim Kurulumuzun kar da¤›t›m teklifinin Genel Kurulumuzca uygun görülmesi halinde 2004 y›l› kar pay› hisse senedi fleklinde
tevdi edilecektir.

Ana sözleflmemizde kar pay› avans› da¤›t›lmas›n› öngören bir düzenleme bulunmamaktad›r.

fiirketimizin y›l içinde yapt›¤› veya y›l sonunda yapmay› planlad›¤›, önem arz eden ba¤›fl veya yard›m bulunmaktad›r.

7. Paylar›n Devri

fiirket ana sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r.

Az›nl›k ve yabanc› Pay Sahipleri dahil, tüm Pay Sahiplerimize eflit muamele yap›lmaktad›r.
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›

Bu kapsamda esas itibar›yla,

• Mevzuat ile belirlenenler d›fl›nda kamuya hangi bilgilerin aç›klanaca¤›n›,
• Bu bilgilerin ne flekilde, hangi s›kl›kla ve hangi yollardan kamuya duyurulaca¤›n›,
• Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin bas›n ile hangi s›kl›kla görüflece¤ini,
• Kamunun bilgilendirilmesi için hangi s›kl›kla toplant›lar düzenlenece¤ini,
• fiirkete yöneltilen sorular›n yan›tlanmas›nda nas›l bir yöntem izlenece¤ini,
• Gelece¤e yönelik bilgilerin kamuya aç›klanmas›na iliflkin esaslar›,
• ‹nternet sitesinin kullan›m›na iliflkin esaslar›

içeren, Pay Sahiplerimizi bilgilendirme politikas› oluflturulmas›na yönelik çal›flmalar›m›z sürmekte olup, söz konusu politikan›n en k›sa
sürede kamuya aç›klanmas› ve ilk genel kurulda da Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmas› hedeflenmektedir.

Bilgilendirme politikas›nda bir de¤ifliklik olmas› halinde de, de¤ifliklik yap›lan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulumuzun onay›ndan
geçtikten sonra, Genel Kurulun bilgisine sunulacak ve kamuya aç›klanacakt›r.

fiirketimizde, Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Sn. Cüneyt Demren ile Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz Sn. Kemal A¤ano¤lu’nun görev
yapt›¤› bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmufltur.

Komitenin baflkanl›¤›n› Sn. Cüneyt Demren yürütmektedir.

Bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesinden Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi sorumlu bulunmaktad›r.

Söz konusu birimde görev yapan çal›flanlar›m›z›n iletiflim bilgileri afla¤›da sunulmufltur.

Ticari s›r niteli¤inde olmayan, mevzuat ile belirlenenler d›fl›nda kamuya aç›klanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve aç›klamalardan
yararlanacak kifli ve kurulufllara zaman›nda, do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, yorumlanabilir, düflük maliyetle kolay eriflilebilir ve eflit bir
biçimde duyurulmas› fiirketimizin temel prensibidir.

fiirketimiz ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yöneticilerimiz aras›nda, göreve ba¤l› iliflki d›fl›nda herhangi bir iliflki bulunmamakta olup,
fiirketimiz ile Pay Sahiplerimiz aras›ndaki iliflkiler  mevzuat hükümleri dahilinde kamuya aç›klanmaktad›r.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotlar›, fiirketimizin  gerçek finansal durumunu gösterecek flekilde, mevcut mevzuat ve uluslararas›
muhasebe standartlar› çerçevesinde haz›rlanmakta ve  ba¤›ms›z denetimden geçirilerek kamuya aç›klanmaktad›r.

Ba¤›ms›z denetim kuruluflumuz belirli aral›klarla rotasyona tabi tutulmakta olup, bir ba¤›ms›z denetim kuruluflu; sürekli ve/veya özel
denetimlerde en çok 5 hesap dönemi için seçilmekte ve ayn› ba¤›ms›z denetim kuruluflu ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim
sözleflmesi imzalanmas› için en az 2 hesap döneminin geçmesi beklenmektedir.
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Ba¤›ms›z denetim hizmeti ald›¤›m›z kurulufllardan, ba¤›ms›z denetim hizmeti ald›¤›m›z dönemlerde, do¤rudan veya dolayl› olarak
dan›flmanl›k hizmeti al›nmamas›na özen gösterilmektedir.

Faaliyet raporumuz, kamuoyunun flirketin faaliyetleri hakk›nda her türlü bilgiye ulaflmas›n› sa¤layacak ayr›nt›da haz›rlanmaktad›r.

Y›ll›k faaliyet raporumuz, Genel Müdürümüz ile mali tablo ve raporlar›n haz›rlanmas›ndan sorumlu birimin bafl›ndaki Yöneticimiz
taraf›ndan haz›rlanmakta ve Yönetim Kurulumuz taraf›ndan onaylanmakta olup, mali tablolar›n flirketin finansal durumunu tam olarak
yans›tt›¤›na ve flirketin mevzuata tam olarak uydu¤una dair beyan› içermektedir.

Y›ll›k faaliyet raporumuzda, asgari olarak, fiirketimizin,

• Faaliyet konusu,
• Faaliyet gösterdi¤i sektör hakk›nda bilgi ve sektör içindeki yeri,
• Finansal durumu ve faaliyet sonuçlar›na iliflkin analiz ve de¤erlendirme,
• Planlanan faaliyetlerinin gerçekleflme derecesi,
• Belirlenen stratejik hedefler karfl›s›ndaki durumu,
• ‹ç kontrol sistemi ile bu sistemin sa¤l›kl› olarak iflleyip ifllemedi¤ine iliflkin beyan,
• Varsa derecelendirme kuruluflunun de¤erlendirmesi,
• Faaliyetleriyle ilgili öngörülebilir risklere iliflkin detayl› aç›klama,
• Son bir y›l içinde grup içi flirketler ve di¤er iliflkili kifli ve kurumlarla yapt›¤› önemli tutardaki ifllemlerin analizi,
• Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve flirket sermayesinin do¤rudan ya da dolayl› olarak en az % 5’ine sahip olan Pay

Sahiplerinin, sermayesinin % 5’inden fazlas›na sahip oldu¤u veya bu orana ba¤l› kalmaks›z›n, yönetim kontrolünü elinde
bulundurdu¤u veya yönetiminde etkisinin oldu¤u flirketlerle, aras›ndaki ticari ve ticari olmayan ifl ve ifllemler,

• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin; özgeçmiflleri, görev ve sorumluluklar›, flirket d›fl›nda yürüttükleri görevler ve
münhas›ran bu konuda flirketçe belirlenen kurallara uyulup uyulmad›¤›,

• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin ellerinde bulunan flirkete ait sermaye piyasas› araçlar›,
• Faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yöneticilerimiz haklar›nda aç›lan davalar,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin sermayedeki pay oran› ve tutarlar,
• Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yöneticilerimiz ile yapt›¤› ifllemler,
• Organizasyon, sermaye, ortakl›k yap›s› ve yönetim yap›s› de¤ifliklikleri,
• Varsa mevzuat hükümlerine ayk›r› uygulamalar nedeni ile ald›¤› cezalar ve gerekçesine iliflkin aç›klama,
• Faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de¤ifliklikleri,
• Aleyhine aç›lan önemli davalar; kamu otoriteleri taraf›ndan yap›lan uyar›, ihtar veya verilen idari para cezas› ve benzeri bilgiler,
• Kar da¤›t›m teklifi,
• Sat›fllar›, karl›l›k ve verimlilik düzeyi, piyasa pay›, gelir yaratma kapasitesi, borç/öz kaynak oran› ve benzeri konularda ileriye

dönük beklentileri,
• Genel kurullar›n fonksiyonu, Pay Sahiplerinin sahip oldu¤u haklar ve bu haklar›n kullan›lmas›na iliflkin esaslar›n aç›kland›¤›

metinlere ulafl›m bilgileri,
• Faaliyetlerine iliflkin istatistiki bilgiler ve grafikler

bilgilerinin yer almas›na özen gösterilmektedir.
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9. Özel Durum Aç›klamalar›

fiirketimizce 2004 y›l› içinde SPK düzenlemeleri uyar›nca 19 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r.

SPK veya ‹MKB taraf›ndan ek aç›klama talebinde bulunulan veya zaman›nda yap›lmam›fl olan bir özel durum aç›klamam›z
bulunmamaktad›r.

Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Biriminde çal›flan Sn. Hamide Akçalan münhas›ran kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek
ve izlemek üzere görevlendirilmifltir. Yat›r›mc›lar, finansal analistler, bas›n mensuplar› ve benzeri kesimler de bu birime yönlendirilmektedir.

Ayr›ca,

• fieffafl›k ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikalar› ve faaliyet sonuçlar› gerçe¤e  uygun flekilde,
• fiirketimizin sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erine etki etme ihtimali bulunan geliflmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde

zaman geçirmeksizin,
• fiirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir de¤ifliklik olmas› halinde veya yak›n bir gelecekte önemli bir

de¤iflikli¤in ortaya ç›kmas›n›n beklendi¤i durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler sakl› kalmak kayd›yla, gerekli bilgiler,
• fiirketimizin kamuya yapm›fl oldu¤u aç›klamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya ç›kan de¤ifliklikler ve geliflmeler sürekli olarak güncellenerek

kamuya duyurulmaktad›r.

Etik kurallar›m›z bilgilendirme politikas› çerçevesinde kamuya aç›klanacakt›r.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

fiirketimizin www.isleasing.com.tr adresinde internet sitesi bulunmaktad›r.

‹nternet sitemizde, ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibar›yla ortakl›k ve yönetim yap›m›z, imtiyazl› paylar›m›z hakk›nda detayl› bilgi,
ana sözleflmemizin son hali, özel durum aç›klamalar›m›z, y›ll›k faaliyet raporlar›m›z, periyodik mali tablo ve raporlar›m›z, genel kurul
toplant›lar›m›za iliflkin gündemler, kat›lanlar cetvelleri ve tutanaklar ve  vekaleten oy kullanma formu, s›kça sorulan sorular bafll›¤›
alt›nda flirkete ulaflan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer almaktad›r.

‹nternet sitesinde yer alan bilgiler, yabanc› yat›r›mc›lar›n da yararlanmas› aç›s›ndan ayr›ca ‹ngilizce olarak da haz›rlanm›flt›r.

fiirketimizin antetli ka¤›d›nda internet sitemizin adresi yer almaktad›r.

11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›

fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad›r.

fiirketimizin mevcut ortakl›k yap›s› afla¤›da sunulmufltur.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2004

Ortaklar Tutar› (TL) Oran›

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 8.823. 5 2 9 . 4 1 1 .000 %35 , 2 9
Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›  A.fi. 7.500.000.000.000 %30,00
Camifl Sigorta Hizmetleri A.fi. 6 6 1 . 7 6 4 . 6 5 6 .000 %2, 6 5
Nemtafl Nemrut Liman ‹fll. A.fi. 6 6 1 . 7 6 3 .750.000 %2, 6 5
Di¤er 7 .352 . 9 4 2 . 1 8 3 .000 %29, 4 1

Toplam 25.000.000.000.000 %100,00

Sermaye
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12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›

‹çeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n›n önlenmesi için gerekli her türlü önlem al›nm›fl olup, fiirketimizin, sermaye piyasas› araçlar›n›n
de¤erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaflabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet ald›¤› di¤er kifli/kurumlar afla¤›da sunulmufltur.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2004

Çal›flt›¤› Kurum Kifli Görevi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Ali Cüneyt Demren Yönetim Kurulu Baflkan›
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Kemal A¤ano¤lu Yönetim Kurulu Baflkan Yrd.
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Seyfettin Uncular Yönet im Kuru lu  Üyes i
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Köksal Burkan Yönet im Kuru lu  Üyes i
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Burhanettin Kantar Yönet im Kuru lu  Üyes i

TSKB A.fi. Burak Akgüç Yönet im Kuru lu  Üyes i
TSKB A.fi. Korkut Ün Yönet im Kuru lu  Üyes i

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Rabia ‹mer Denetçi
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. Selen Hepdo¤an Denetçi

‹fl Finansal Kiralama A.fi. ‹brahim Halil Çiftçi Genel Müdür
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Orhan Erdo¤an Genel Müdür Yard›mc›s›
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Nida Çetin Genel Müdür Yard›mc›s›
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Dilek Sezer Pazarlama Grup Müdürü
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Mehmet Sevinç Pazarlama Müdürü
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Tanya Karakafll› Operasyon Müdürü
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Neslihan Oruç Muhasebe Müdürü
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Berrin Akçal Kredi Müdürü
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Onan Kelefl Finansman Müdürü
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Murat Ruben Hukuk Müflaviri
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Esma Hun Toker Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Beril Tansel Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Serkan Çetin Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Mesut Keskink›l›ç Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Zülay Etik Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Fuat Çelebi Kredi Müdür Yard›mc›s›
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Leyla Çak›llar Operasyon Müdür Yard›mc›s›
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Turgut Çilingir Bölüm Yetkilisi
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Hürü Karakafl Bölüm Yetkilisi
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Aytaç Dursun Bölüm Yetkilisi
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Nurdan Küçük Bölüm Yetkilisi
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Nurcan Ar› Bölüm Yetkilisi
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Yasemin Özkorkmaz Bölüm Yetkilisi
‹fl Finansal Kiralama A.fi. Hakan Güven Avukat

Denetim Serbest Mali Müfl. A.fi. Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu
Baflaran Nas YMM A.fi. Vergi Dan›flman›
Sigma ‹nternet Yaz›l›mevi A.fi. Yaz›l›m Sa¤lay›c›
Sistema Sistem ve Bilgi Çözümleri Tic. Ltd. fiti. Dan›flman Kurulufl
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BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay Sahiplerimiz, Çal›flanlar›m›z, Alacakl›lar›m›z, Müflterilerimiz, Tedarikçilerimiz, çeflitli sivil toplum kurulufllar›m›z, devletimiz ve
fiirketimize yat›r›m yapmay› düflünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, fiirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren
hususlarda mümkün oldu¤unca yaz›l› olarak bilgilendirme yap›lmas›na ve kendileriyle olan iliflkilerin imkanlar ölçüsünde yaz›l›
sözleflmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklar›n›n mevzuat veya sözleflme ile düzenlenmedi¤i durumlarda, menfaat sahiplerinin ç›karlar› iyi niyet kurallar›
çerçevesinde ve flirket imkanlar› ölçüsünde, flirketin itibar› da gözetilerek korunmaktad›r.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›

Ana sözleflmesinde menfaat sahiplerinin flirketin yönetimine kat›l›m›n› öngören bir düzenleme yer almamaktad›r.

fiirket çal›flanlar›n›n görüfllerinin al›nmas›na yönelik olarak y›lda iki kez olmak üzere “çal›flan memnuniyet anketi” düzenlenmekte olup,
anket sonuçlar› flirket yönetimince de¤erlendirilerek çal›flanlara duyurulmakta ve politikalar›n belirlenmesinde gözönünde
bulundurulmaktad›r.

Ayr›ca flirketin genel faaliyeti ve gidiflat› hakk›nda çal›flanlar›n bilgilendirilmesine ve önerilerinin al›nmas›na yönelik olarak y›lda dört
kez “genel de¤erlendirme” toplant›lar› düzenlenmekte ve flirketin mali yap›s› ve performans verileri çal›flanlarla birlikte de¤erlendirilmektedir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

fiirketimizce benimsenen insan kaynaklar› politikas›n›n esaslar› afla¤›da belirtilmifltir.

Görev tan›mlar› ve da¤›l›mlar› ile performans kriterleri flirket yönetimi taraf›ndan belirlenmifl ve çal›flanlara duyurulmufltur.

‹fle al›mda eflit koflullardaki kiflilere eflit f›rsat sa¤lanmas› ilkesi benimsenmifl ve ifle al›m kriterleri unvan baz›nda yaz›l› olarak belirlenmifl
olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktad›r.

E¤itim, tayin ve terfi kararlar›nda, mümkün oldu¤unca objektif  verilerin kullan›lmas›na ve fiirket menfaatlerinin gözönünde
bulundurulmas›na özen gösterilir.

Çal›flanlar›m›z›n bilgi ve becerilerini artt›rmalar›na yönelik e¤itim planlar› yap›lmaktad›r.

Çal›flanlar›m›z›n görüfllerinin al›nmas›na yönelik olarak y›lda iki kez olmak üzere “çal›flan memnuniyet anketi” düzenlenmekte olup,
anket sonuçlar› flirket yönetimince de¤erlendirilerek çal›flanlara duyurulmakta ve politikalar›n belirlenmesinde dikkate al›nmaktad›r.

Çal›flanlar›m›z için güvenli çal›flma ortam› ve koflullar› sa¤lanm›fl olup, bu koflullar›n sosyal ve teknolojik ihtiyaca ba¤l› olarak
iyilefltirilmesine yönelik çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Çal›flanlar›m›z ile ilgili olarak al›nan kararlar veya Çal›flanlar›m›z› ilgilendiren geliflmeler Çal›flanlar›m›za bildirilmektedir.

Çal›flanlar›m›z aras›nda ›rk, din, dil ve cinsiyet ayr›m› yap›lmamas›, insan haklar›na sayg› gösterilmesi ve çal›flanlar›n flirket içi fiziksel,
ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karfl› korunmas› için önlemler al›nmaktad›r.

Çal›flanlar›m›z ile iliflkileri yürütmek üzere temsilci atanmas› uygulamas› bulunmamaktad›r.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2004
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16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler

fiirketimiz finansal kiralama hizmetinin tüm aflamalar›nda hizmet kalitesinin ve standard›n›n süreklili¤ini gözetir.

Hizmetin tüm aflamalar›nda müflterinin talepleri süratle karfl›lan›r ve gecikmeler hakk›nda müflteriler bilgilendirilir.

Ayr›ca hizmetin hangi aflamada bulundu¤u ve kimin taraf›ndan yerine getirilmekte oldu¤una dair güncel bilgiler internet üzerinde sadece
flirket müflterilerine aç›k olan e-iflleasing internet flubesi arac›l›¤›yla an›nda ve güncel olarak ulafl›labilir durumdad›r.

Müflteri ve tedarikçilerin ticari s›r kapsam›ndaki bilgilerinin gizlili¤ine özen gösterilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sa¤l›¤› aç›s›ndan ilgili mevzuata uygun olmas›na özen gösterilmektedir.

fiirketimiz bugüne kadar çevre korumas›na yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karfl›laflmam›flt›r.

fiirketimiz, sosyal sorumluluk aç›s›ndan katk› sa¤lama kapsam›nda, kullan›lm›fl ka¤›tlar›n geri kazan›m›n›n teminine yönelik olarak
çal›flmalarda bulunmaktad›r.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2004
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BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler

Yönetim Kurulumuz icrac› olmayan üyelerden oluflmaktad›r.

Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› ile Genel Müdürlük görevleri farkl› kifliler taraf›ndan yürütülmektedir.

fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmad›¤› dikkate al›narak, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, tamam›n›n ba¤›ms›z hareket
edebilme ve dolay›s›yla da fiirketimiz ile menfaat sahiplerinin ç›karlar›n› her fleyin üstünde tutarak kararlarda tarafs›z davranabilme
avantaj›na do¤al olarak sahip olduklar› düflünülmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze iliflkin bilgiler afla¤›da sunulmufltur.

Yönetim Kurulumuz karar alma ifllevini yerine getirirken,

• fiirketimizin piyasa de¤erinin mümkün olan en üst seviyeye ç›kar›lmas›,
• fiirketimiz faaliyetlerinin, Pay Sahiplerimizin uzun vadeli ve istikrarl› bir kazanç sa¤lamas›n› temin edecek flekilde yürütülmesi,
• Pay Sahiplerimiz ile fiirketimizin büyüme gere¤i aras›ndaki hassas dengenin bozulmamas›

temel düflüncelerinden hareket etmektedir.

Yönetim Kurulumuzun oluflumunda,

• Yönetim kurulu üyeli¤i seçimlerinde adaylar›n toplant›da haz›r bulunmas›na,
• Adaylar hakk›nda Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine,
• Pay Sahiplerimize adaylara soru sorma hakk› tan›nmas›na,
• Genel kurul toplant›lar›m›zda yönetim kurulu üyeli¤ine aday olan kiflilerin, baflka hangi flirketlerin yönetim kurullar›nda görev

ald›¤› ve münhas›ran bu konuda belirlenen flirket içi düzenlemelere uyulup uyulmad›¤› hakk›nda Pay Sahiplerimizin bilgilendirilmesine

özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir.

Tüzel kiflileri temsilen görev yapmakta olmalar› nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimizin, yönetim kurulu görevi dolay›s›yla mevzuat
uyar›nca hissedar olma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.

Yönetim kurulu üyelerimize ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülü¤ü ise temsil ettikleri tüzel kiflilerce yerine getirilmektedir.

fiirketimiz hissesine sahip Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktad›r.

Ana sözleflmemizde, yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulamas›n› öngören bir düzenleme yer almamaktad›r.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2004

Ticaret
Ekonomi
E¤itim
‹flletme

Siyaset Bil.
End. Müh.
‹flletme

32 Y›l
32 Y›l
25 Y›l
19 Y›l

17 Y›l
13 Y›l
31 Y›l

Görev Yapt›¤›
Görev Yapt›¤› Kurumdaki Mesleki

Ad›, Soyad› Unvan› Durumu Dal› Kurum Unvan› Tecrübesi

Üniversite Türkiye ‹fl Bankas› Gen.Müd.Yard.
Üniversite Türkiye ‹fl Bankas› Departman Müd.
Üniversite Türkiye ‹fl Bankas› Departman Müd.
Üniversite Türkiye ‹fl Bankas› fiube Müdürü
Üniversite Kamu Yön. Türkiye ‹fl Bankas› Grup Müdürü 17 Y›l
Üniversite TSKB Gen.Müd.Yard.
Üniversite TSKB Departman Müd.
Üniversite fiirketimiz Genel Müdür

E¤itim

Ali Cüneyt Demren
Kemal A¤ano¤lu
Köksal Burkan
Seyfettin Uncular
Burhanettin Kantar
Burak Akgüç
Korkut Ün
‹brahim Halil Çiftçi

Baflkan
Baflkan Vek.

Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Genel Müdür
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19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Ana sözleflmemizde, yönetim kurulunun ilgili mevzuat›n gerektirdi¤i nitelikleri haiz kiflilerden oluflaca¤› belirtilmekte olup, üye seçiminde
aranacak asgari niteliklere iliflkin ayr›ca bir düzenleme yer almamaktad›r.

Ancak fiirketimiz yönetim kurulu üyelerinin, asgari olarak:

• Yüksek ö¤renim görmüfl,
• Üniversitelerin mali sektörde ihtiyaç duyulan bölümlerinden mezun,
• Bankac›l›k veya finans alan›nda tatminkar bilgi ve beceri düzeyine sahip,
• En az 10 y›l ve üzerinde ifl tecrübesi olan,
• Mali tablo ve raporlar›, okuma ve analiz becerisine sahip,
• fiirketin tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler ve genel piyasa flartlar› hakk›nda temel bilgiye sahip,
• Görev yapmak üzere seçildi¤i süre boyunca yönetim kurulu toplant›lar›na düzenli olarak kat›lma iradesine ve imkan›na sahip,
• Mevzuata ayk›r›l›ktan hüküm giymemifl

kiflilerden seçilmesine özen gösterilmektedir.

Halen görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyelerimizin tümü, en az yukar›da yer alan niteliklere sahip bulunmaktad›r.

Yönetim Kurulumuz 7 Üyeden oluflmakta ve bu say› yönetim kurulu faaliyetlerinin etkin bir flekilde organize edilebilmesine olanak
sa¤lamaktad›r.

Göreve yeni bafllayan Yönetim Kurulu Üyelerimize, asgari olarak,

• Yöneticilerimiz ile tan›flma ve fiirketimiz Birimlerine ziyaretleri,
• Yöneticilerimizin özgeçmiflleri ve performans de¤erlendirmelerini,
• fiirketimizin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunlar›n›,
• fiirketimizin pazar pay›, mali yap›s› ve performans göstergelerini

kapsayan bir uyum program› sunulur.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin fiirketimiz d›fl›nda baflka görevler almas›, belirli kurallara ba¤lanmam›fl olmakla birlikte, Yönetim Kurulu
Üyelerimizin temsilcisi olduklar› kurumlardaki do¤al görevleri ile temsilcisi olduklar› kurumlara ait kurulufllardaki do¤al görevleri
d›fl›nda herhangi bir görevleri bulunmaktad›r.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2004
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20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

fiirketimizin,

• Vizyonu, “etik kurallara ve uluslararas› standartlara uygun kaliteli hizmet sunmak suretiyle müflterilerimiz, hissedarlar›m›z ve di¤er
menfaat sahipleri aç›s›ndan katma de¤er yaratarak sektörün öncü kurumlar›ndan birisi olmak”

• Misyonu “KOB‹’lere kaynak sa¤lamaya öncelik vermek ve yayg›n bir portföy oluflturmak, müflteri taleplerini h›zl›, etkin ve kaliteli
çözümlerle karfl›lamak, hissedarlar›m›za sa¤lad›¤›m›z katma de¤eri istikrarla sürdürmek, baflar›m›z›n önemli orta¤› olan çal›flanlar›m›z›n
teflviki ve e¤itimi için gerekli yat›r›mlar› yapmak”

olarak belirlenmifltir.

fiirketimizin vizyonu ve misyonu www.isleasing.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde kamuya duyurulacakt›r.

Stratejik hedeflerimiz Yöneticilerimizce, rekabet koflullar›, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararas› finans piyasalar›ndaki
genel beklentiler ile flirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate al›nmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulumuzun onay›na
sunulmaktad›r.

Önerilen stratejiler ve hedefler Yönetim Kurulumuzca, her aç›dan ve kapsaml› olarak müzakere edilmektedir.

Onaylanan strateji ve hedeflere iliflkin gerçekleflmeler, yönetim kurulu toplant›lar›nda ve ayl›k dönemler itibar›yla, flirket faaliyetleri,
mali yap›s› ve performans durumunun de¤erlendirilmesi kapsam›nda, gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulumuz gözetim ve denetim fonksiyonunu etkin ve sürekli bir flekilde yerine getirebilmek amac›yla prensip olarak her
ay toplanmaktad›r.

Toplant›larda esas itibar›yla flirket faaliyetleri, onaylanan y›ll›k bütçe ve hedeflerin gerçekleflme düzeyi, flirketin sektör içindeki yeri,
mali yap› ve performans durumu, raporlama ve faaliyetlerin uluslararas› standartlara uyum derecesi de¤erlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›

fiirketimizin maruz kalabilece¤i potansiyel riskleri tan›mlayan risk katalo¤u Yönetim Kurulumuz taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e
girmifltir.

Risk katalo¤unda yer alan ve fiirketimiz faaliyetleri aç›s›ndan üst düzeyde önem arz eden risk kategorileri için oluflturulan risk politikalar›
Yönetim Kurulumuz taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e girmifltir.

Yürürlükte olan tüm uygulama, prosedürler ve ifl ak›fllar›n›n, risk politikalar› ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çal›flmalar›n 2005
y›l› içinde tamamlanmas› planlanmaktad›r.

fiirketimiz risklerinin ölçülmesi, de¤erlendirilmesi ve yönetilmesine iliflkin süreçlerin gözden geçirilmesi kapsam›nda haz›rlanm›fl olan
“Risk Katalo¤u” çerçevesinde, risk yönetim ve iç denetim faaliyetlerinin organize bir flekilde ve Yönetim Kuruluna ba¤l› olarak
yürütülmesini teminen gerekli yap› oluflturulmufltur.
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22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›

Yönetim Kurulumuzun yetkileri ana sözleflmemizde belirtilmifltir.

Ana sözleflmemiz uyar›nca,

• fiirketimiz faaliyet konusunu oluflturan ifllerin gerektirdi¤i her türlü muamelelerin yap›lmas› ve bu hususta gerekli kararlar›n al›nmas›,
• fiirketimiz amaçlar› do¤rultusunda iç yönetmeliklerin ve flirket politikas›na iliflkin genel kurallar›n saptanmas›, flirket ad›na imza

yetkisini haiz flah›slar›n tespiti,
• Bankalar ve di¤er  kredi kurumlar›ndan sa¤lanacak krediler için her türlü teminat›n verilmesi,
•  ‹fltirak ve ortakl›klar kurulmas› veya bunlar›n tasfiye edilmesi,
• fiirket ad›na gayrimenkul al›nmas›, kiraya verilmesi, sat›lmas› ve bunlar üzerinde inflaat yap›lmas›

hususlar› Yönetim Kurulumuz yetkisinde yer almaktad›r.

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir flekilde,
basiretli biçimde ve iyi niyet kurallar› çerçevesinde kullanmaktad›r.

Ana sözleflmemiz uyar›nca, Yönetim Kurulunun tespit etti¤i ilkeler ve s›n›rlar içerisinde flirketin günlük ifllemlerinin yürütülmesinden
Genel Müdürümüz sorumlu bulunmaktad›r.

fiirket faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak icra organlar›na yetki devri, imza sirküleri uygulamas› kapsam›nda gerçeklefltirilmektedir.

Usul ve/veya mevzuat d›fl› ifllemlerde uygulanacak müeyyideler, Yönetim Kurulumuzca onaylanarak yürürlü¤e giren Personel
Yönetmeli¤imizde belirtilmifltir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz fiirket iflleri için yeterli zaman ay›rmaktad›r.

Yönetim Kurulumuz, fiirket hakk›ndaki kamuya aç›k olmayan ve/veya ticari s›r niteli¤indeki bilgilerin fiirket d›fl›na ç›kar›lmas›n›
önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alm›flt›r.

Yönetim Kurulumuz, periyodik mali tablolar ve y›ll›k faaliyet raporunun kabulüne dair ayr› bir karar almaktad›r.

Yönetim Kurulumuz, temel fonksiyonlar›n›n haricinde yer alan,

• fiirketin y›ll›k bütçe ve ifl planlar›n› onaylama,
•  fiirketin y›ll›k faaliyet raporlar›n› haz›rlamak ve genel kurula sunmak üzere kesinlefltirme,
• Genel kurul toplant›lar›n›n mevzuata ve flirket esas sözleflmesine uygun olarak yap›lmas›n›  sa¤lama,
• Genel kurul kararlar›n›n gere¤ini yerine getirme,
• fiirketin son bilançosundaki aktif toplam›n›n % 10’unu aflan önemli miktarlardaki harcamalar›n kullan›mlar›n› kontrol etme,
• Yöneticilerin kariyer planlar›n› ve ödüllendirilmelerini onaylama,
• fiirketin Pay Sahipleri, menfaat sahipleri ve halkla iliflkilerine yönelik politikalar› belirleme,
• fiirketin bilgilendirme politikas›n› belirleme,
• fiirket ve çal›flanlar› için etik kurallar› belirleme,
• Komitelerin çal›flma esaslar›n› belirlemek; etkin ve verimli çal›flmalar›n› sa¤lama,
• fiirket organizasyon yap›s›n›n günün koflullar›na cevap vermesini teminen gerekli tedbirleri alma,
• Önceki yönetim kurullar›n›n faaliyetlerini inceleme

gibi sorumluluklar›n›n gere¤ini, icra organlar›n›n ve komitelerin görüfl ve önerilerini de dikkate alarak, ifa etmektedir.
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23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›

Yönetim kurulu gündem tasla¤›, Genel Müdürümüz taraf›ndan haz›rlanmakta ve Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerimizin önerileri
do¤rultusunda kesinleflmektedir.

Yönetim kurulumuz 2004 y›l› içinde 12 adet toplant› gerçeklefltirmifltir.

Toplant› tarihinin tüm Üyelerimizin kat›l›m›na imkan sa¤layacak flekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai
durumlar d›fl›nda, Yönetim Kurulu toplant›lar› tüm Üyelerimizin kat›l›m›yla gerçeklefltirilmektedir.

Yönetim Kurulu toplant›s›na ça¤r›, öncelikle telefon ile sözlü olarak, daha sonra da faks yoluyla yaz›l› olarak yap›lmaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyelerimizi ve Denetçilerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletiflimin sa¤lanmas›na yönelik bir sekreterya
oluflturulmufltur.

Yönetim Kurulu kararlar›na iliflkin karfl› oy gerekçelerinin, karar zapt›na geçirilmesi ve yaz›l› olarak fiirket Denetçilerimize iletilmesinde
yarar görülmekle birlikte, 2004 y›l›nda al›nan Yönetim Kurulu kararlar›na iliflkin olarak karfl› oy kullanan Üyemiz bulunmamaktad›r.

Bütün Yönetim Kurulu Üyelerimiz fiirketimizin,

• Faaliyet gösterece¤i konular›n belirlenmesi ile ifl ve finansman planlar›n›n onaylanmas›,
• Genel kurulun ola¤an/ola¤anüstü toplant›ya ça¤›r›lmas› ve toplant›n›n organizasyonu ile ilgili konular,
• Genel kurula sunulacak y›ll›k faaliyet raporunun kesinlefltirilmesi,
• Yönetim kurulu baflkan›n›n, baflkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanmas›,
• ‹dari birimlerin oluflturulmas› veya faaliyetlerine son verilmesi,
• Genel müdürün atanmas› veya azledilmesi,
• Komitelerin oluflturulmas›,
• Birleflme, bölünme, yeniden yap›lanma; flirketin tamam›n›n veya duran varl›klar›n›n % 10’unun sat›lmas› veya % 10’unun üzerinde

tutarlarda yat›r›m yap›lmas›; aktif toplam›n›n %10’un üzerinde tutarlarda gider yap›lmas›,
• fiirketin temettü politikas›n›n, da¤›t›lacak dönem kar› miktar›n›n tespit edilmesi,
• Sermaye art›r›m› veya azalt›lmas›

gibi faaliyetleri ile ilgili önemli konulardaki toplant›lara fiilen kat›lmaya özen göstermektedir.

Yönetim Kurulumuz, ilk toplant›s›n› tercihen seçiminin yap›ld›¤› tarihte gerçeklefltirmektedir.

‹lk toplant›da, yönetim kurulu baflkan› ve baflkan vekilinin seçiminin yan› s›ra, görev da¤›l›m› ve komitelerin oluflturulmas›na yönelik
kararlar al›nmaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplant›ya kat›lmaktad›r.

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planland›¤› flekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye ba¤l›
olmaks›z›n toplanmaktad›r.

Yönetim Kurulu toplant›s› gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgilerin, toplant›dan en az yedi gün önce Yönetim Kurulu
Üyelerimizin incelemesine sunulmas›na ve bu zamanlamaya uyman›n mümkün olmad›¤› hallerde ise Yönetim Kurulu Üyelerimize eflit
bilgi ak›fl› sa¤lanmas›na azami özen gösterilmektedir.

Her Yönetim Kurulu Üyemizin bir oy hakk› mevcut olup, Üyelerimizin a¤›rl›kl› oy hakk› veya olumlu/olumsuz veto hakk› bulunmamaktad›r.

Yönetim Kurulumuz ana sözleflmemiz uyar›nca, üye say›s›n›n yar›dan bir fazlas› ile toplanmakta ve toplant›ya kat›lanlar›n ço¤unlu¤u
ile karar almaktad›r.
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24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, fiirketimizle ifllem yapma ve rekabet etme yasa¤› kapsam›na girebilecek, dolay›s›yla da Genel Kuruldan
izin al›nmas›n› gerektirecek herhangi bir ifllemi veya faaliyeti bulunmamaktad›r.

25. Etik Kurallar

Etik kurallar›m›z kamuya aç›klanacakt›r.

26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›

fiirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve ‹nsan Kaynaklar› ve Ödüllendirme Komitesi mevcuttur.

Her bir komite, icrada görevi olmayan iki Üyeden oluflmaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ilke olarak birden fazla komitede görev almamaktad›rlar.

Mevcut komitelerin faaliyet esaslar›n›n yaz›l› hale getirilmesine yönelik çal›flmalar›m›z ile stratejik planlama komitesi, uzlaflma komitesi
ve etik komitesi kurulmas› yönündeki de¤erlendirmelerimiz devam etmektedir.

fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmad›¤› dikkate al›narak, komitelerde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin,
tamam›n›n ba¤›ms›z hareket edebilme ve dolay›s›yla da kararlar›nda tarafs›z davranabilme avantaj›na do¤al olarak sahip olduklar›
düflünülmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için huzur hakk› d›fl›nda baflka herhangi bir ödeme yap›lmamakta ve ödenen huzur haklar› ise üyelerimize
de¤il temsilcisi olduklar› kurumlara tevdi edilmektedir.

Huzur hakk› tutarlar›, Genel Kurul taraf›ndan, Pay Sahiplerince verilen önergeler do¤rultusunda tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin fiirketimizden do¤rudan veya dolayl› olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanmas› hiçbir zaman söz
konusu olmam›flt›r.
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Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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31 Aral›k 31 Aral›k

2004 2003

Not Bin YTL Bin YTL

AKT‹F

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve nakit benzeri de¤erler 4 67.158 39.988

Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetler (net) 5 5.209 13.344

Finansal kiralama alacaklar› (net) 6 244.614 199.331

Faktoring alacaklar› (net) 13.121 -

Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar 7 9.320 57.727

Dönen Varl›klar Toplam› 339.422 310.390

DURAN VARLIKLAR

Finansal kiralama alacaklar› (net) 6 196.588 138.693

Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar (net) 8 7.430 7.932

Devam eden leasing sözleflmeleri 9 2.168 18.940

Maddi duran varl›klar (net) 10 1.089 1.047

Maddi olmayan duran varl›klar (net) 11 604 880

fierefiye (net) 166 -

Duran Varl›klar Toplam› 208.045 167.492

AKT‹F TOPLAMI 547.467 477.882

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2004 VE 31 ARALIK 2003 TAR‹HLER‹
‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR

(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile Bin YTL olarak ifade edilmifltir (not 2))
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31 Aral›k 31 Aral›k

2004 2003

Not Bin YTL Bin YTL

PAS‹F

KISA VADEL‹ BORÇLAR

Banka kredileri 12 199.783 209.554

Ticari borçlar 8.605 16.135

Al›nan avanslar 6.610 8.716

Di¤er borçlar ve yükümlülükler 937 1.782

Ödenecek kurumlar vergisi 13 - -

K›sa Vadeli Borçlar Toplam› 215.935 236.187

UZUN VADEL‹ BORÇLAR

Banka kredileri 12 236.862 174.983

Ticari borçlar 168 -

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 325 204

Ertelenmifl vergi pasifi (net) 13 24 -

Uzun Vadeli Borçlar Toplam› 237.379 175.187

Az›nl›k Pay› 4.395 -

TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLER 14

ÖZSERMAYE

Sermaye 15 25.000 25.000

Yasal yedekler 15 841 841

Ola¤anüstü yedekler 15 5.434 5.434

Çevrim farklar› (93) 11

Özsermaye enflasyon düzeltme farklar› 16 52.334 52.334

Birikmifl zararlar (17.112) (44.024)

Net dönem kar› 23.354 26.912

Özsermaye Toplam› 89.758 66.508

PAS‹F TOPLAMI 547.467 477.882

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2004 VE 31 ARALIK 2003 TAR‹HLER‹
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(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile Bin YTL olarak ifade edilmifltir (not 2))
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2004 2003

Not Bin YTL Bin YTL

Finansal kiralama gelirleri

-Faiz gelirleri 51.091 44.439

-Kur fark› gelirleri/(giderleri) 1.720 (13.126)

52.811 31.313

Faktoring gelirleri 1.910 -

Finansman gelirleri/(giderleri) (net) 18 (12.653) 6.608

Genel yönetim giderleri 19 (9.124) (6.531)

Di¤er gelirler/(giderler) (net) 20 (1.243) 1.241

Vergi ve parasal zarar öncesi kar 31.701 32.631

Vergi karfl›l›¤› 13 (133) (1.470)

Vergi sonras› ve parasal zarar öncesi kar 31.568 31.161

Parasal zarar (8.498) (4.249)

Net faaliyet kar› 23.070 26.912

Az›nl›k pay› 284 -

Net dönem kar› 23.354 26.912

Hisse bafl›na kar (Tam TL) 3.p 934 1.076

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2004 VE 2003 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN
HESAP DÖNEMLER‹NE ‹L‹fiK‹N KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI

(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile Bin YTL olarak ifade edilmifltir (not 2))
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2004 2003

‹fiLETME FAAL‹YETLERDEN SA⁄LANAN NAK‹T AKIMI

Net dönem kar› 23.354 26.912

Faaliyetlerden sa¤lanan nakit ak›m›na ulaflmak için

yap›lan düzeltmeler

Maddi duran varl›k amortisman› 386 343

Maddi olmayan duran varl›k itfa paylar› 370 369

fiüpheli alacak karfl›l›¤› 7.154 3.384

Finansal kiralama alacaklar›ndaki de¤iflim (110.332) (32.696)

Faktoring alacaklar›ndaki de¤iflim (13.121) -

Devam eden leasing sözleflmelerindeki de¤iflim 16.772 (9.201)

K›sa vadeli alacaklar ve di¤er aktiflerdeki de¤iflim 48.407 16.638

Ticari borçlar ve al›nan avanslardaki de¤iflim (9.468) 3.824

Di¤er borçlar ve yükümlülüklerdeki de¤iflim (724) 1.196

Ödenecek kurumlar vergisindeki de¤iflim - (1.258)

Ertelenmifl vergilerdeki de¤iflim 24 1.470

‹flletme Faaliyetlerinden Sa¤lanan/(Kullan›lan) Net Nakit (37.178) 10.981

YATIRIM FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLAR

Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetlerdeki de¤iflim 8.135 (1.430)

Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetlerdeki de¤iflim 502 (258)

Maddi duran varl›k al›mlar› (net) (428) (367)

Maddi olmayan duran varl›k al›mlar› (net)            (94)                  -

fierefiye          (166)                  -

Yat›r›m Faaliyetlerinde Sa¤lanan/(Kullan›lan) Net Nakit 7.949 (2.055)

F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLAR

K›sa vadeli banka kredilerindeki de¤iflim (9.771) 42.754

Uzun vadeli banka kredilerindeki de¤iflim 61.879 (77.659)

Di¤er 4.291 (116)

Finansman Faaliyetlerinde (Kullan›lan) / Elde Edilen Net Nakit 56.399 (35.021)

NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ DE⁄ERLERDEK‹ NET DE⁄‹fi‹M 27.170 (26.095)

Dönem bafl›ndaki nakit ve nakit benzeri de¤erler 39.988 66.083

DÖNEM SONUNDAK‹ NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ DE⁄ERLER 67.158 39.988

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2004 VE 2003 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN
DÖNEMLERE A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI

(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile Bin YTL olarak ifade edilmifltir (not 2))
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Özsermaye

enflasyon Birikmifl

Yasal Ola¤anüstü Çevrim düzeltme karlar/

Sermaye yedekler yedekler Farklar› farklar› (zararlar) Toplam

Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL

31 Aral›k 2002 itibariyle 20.000 608 1.014 126 50.847 (32.884) 39.711

Sermaye artt›r›m› 5.000 - - - 771 (5.771) -

Yedekler - 233 4.420 - 716 (5.369) -

Çevrim farklar› - - - (115) - - (115)

Net dönem kar› - - - - - 26.912 26.912

31 Aral›k 2003 itibariyle 25.000 841 5.434 11 52.334 (17.112) 66.508

Çevrim farklar› - - - (104) - - (104)

Net dönem kar› - - - - - 23.354 23.354

31 Aral›k 2004 itibariyle 25.000 841 5.434 (93) 52.334 6.242 89.758

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2004 VE 2003 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN DÖNEMLERE
A‹T KONSOL‹DE ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M TABLOSU

(Tutarlar, Türk paras›n›n 31 Aral›k 2004’deki sat›n alma gücü ile Bin YTL olarak ifade edilmifltir (not 2))
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1. FAAL‹YET ALANI

‹fl Finansal Kiralama A.fi. (“fiirket”) 8 fiubat 1988 y›l›nda kurulmufl olup, 3226 say›l› Türk Finansal Kanunu çerçevesinde faaliyet
göstermektedir. fiirket kiralama faaliyetlerine Temmuz 1988 itibariyle bafllam›flt›r. fiirket’in merkezi ‹fl Kuleleri, Kule:2 Kat:10
80620 Levent-‹stanbul/Türkiye adresindedir.

fiirket’in ba¤l› ortakl›¤› Karya Trading Ltd. (“Karya”) 23 Haziran 1999 tarihinde kurulmufl olup, Jersey’de faaliyet göstermektedir.
fiirket’in Karya’daki sahiplik oran› % 99’dur.

fiirket, 11 A¤ustos 2004 tarihinde, ‹fl Faktoring Finansman Hizmetleri A.fi.’nin toplam 12.517 Bin YTL nominal bedelli
hisselerini 10.952.375 ABD Dolar› karfl›l›¤›nda sat›n alm›flt›r. fiirket’in bu ba¤l› ortakl›¤›ndaki sahiplik oran› %78,22’dir. Sat›n
al›nan 16.603 Bin YTL net özvarl›k üzerinden 169 Bin YTL pozitif flerefiye oluflmufltur. Bilanço tarihi itibariyle flerefiyenin net
de¤eri 166 Bin YTL’dir.

fiirket, Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. grubuna ba¤l›d›r.

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle fiirket’in çal›flan say›s› 62’dir.

2. MAL‹ TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI

fiirket defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu (“TKK”) ve vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe ilkelerine
uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r. Ekli mali tablolar Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na (“UFRS”) uygun
olarak haz›rlanm›flt›r. Ekli mali tablolar, konsolide edilen flirketlerin yasal kay›tlar›na yap›lan Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan standartlara uygun düzeltme ve s›n›flamalar› ve ayr›ca Türk Liras›n›n sat›n alma
gücündeki de¤iflimi mali tablolara yans›tan düzeltmeleri de içermektedir.

Cari dönemle tutarl› olmas› amac›yla, önceki dönem mali tablolar› üzerinde baz› s›n›flamalar yap›lm›flt›r.

Enflasyon Muhasebesi

Ekte sunulan mali tablolar, UMS 29’un (Yüksek Enflasyon Ortam›nda Finansal Raporlama) öngördü¤ü Türk Liras›n›n sat›n
alma gücündeki de¤iflimi yans›tmak üzere yap›lan düzeltmeleri içermektedir.

UMS 29, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi ile haz›rlanan mali tablolar›n bilanço tarihindeki ölçüm biriminden
gösterilmesini ve genel fiyat endeksinin kullan›larak daha önceki dönemlere ait bakiyelerin de ayn› birimden gösterilmesini
öngörmektedir. UMS 29’un uygulanmas›n› gerektiren durumlardan biri, üç y›ll›k kümülatif enflasyon oran›n›n, yaklafl›k 100%
veya üzerinde olmas›d›r. Türkiye’de Devlet ‹statistik Enstitüsü (“D‹E”) taraf›ndan yay›mlanan toptan eflya fiyat endeksi (“TEFE”)
baz al›nd›¤›nda söz konusu kümülatif oran 31 Aral›k 2004 tarihiyle sona eren üç y›ll›k dönem için %69,7 olmufltur. Bunun
d›fl›nda, fiyat  endekslerinde yukar›da belirtilen düzeyde art›fl olmamakla  beraber,  halk›n tasarruflar›n›  yabanc›  para
cinsinden  tutmas›,  mal  ve  hizmet fiyatlar›n›n yabanc›  para  birimi  üzerinden  belirlenmesi,  faiz oranlar›n›n, ücret  ve
fiyatlar›n genel  fiyat  endekslerine  ba¤lanmas›,  k›sa  vadeli  ifllemler  de  dahil  sat›n  alma  gücündeki kay›plar› karfl›lamak
için fiyatlar›n vade fark› konularak belirlenmesi gibi yüksek enflasyon emarelerinin mevcut bulunmas›  halinde de UMS 29’un
uygulanmas› gerekmektedir.

Enflasyona göre yap›lan düzeltmeler için Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan yay›mlanan ve Türkiye genelinde geçerli olan
Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi (TEFE) baz al›narak hesaplanan düzeltme oranlar› kullan›lm›flt›r (1994 endeksi 100). Ekte sunulan
mali tablolar›n düzeltilmesinde kullan›lan 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle söz konusu endeks ve düzeltme oranlar› afla¤›da
belirtilmifltir.

Endeks Düzeltme Oranlar›

31 Aral›k 2002 6.478,8 1,2971
31 Aral›k 2003 7.382,1 1,1384
31 Aral›k 2004 8.403,8 1,0000

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2004 VE 2003 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N NOTLAR
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Enflasyon Muhasebesi (devam›)

Türk Liras›’n›n Amerikan Dolar› karfl›s›ndaki de¤ifliminin, Türkiye’deki toptan eflya fiyat endeksiyle karfl›laflt›r›lmas› afla¤›daki gibidir;

Y›l: 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Devalüasyon (ABD $) (3,8%) (14,6%) 13,5% 114,3% 24,4% 72,7%

Toptan Eflya Fiyat Endeksi 13,8% 13,9% 30,8% 88,6% 32,7% 62,9%

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› taraf›ndan aç›klanan dolar kuru 1 Amerikan Dolar› 1,3421
YTL’dir (31 Aral›k 2003: 1 Amerikan Dolar› 1,3958 YTL). 

Enflasyon muhasebesiyle ilgili düzeltmeler afla¤›da belirtilen yöntemler uygulanarak iliflikteki mali tablolara yans›t›lm›flt›r:

• Bilanço tarihindeki paran›n sat›n alma gücünü göstermeyen bütün bilanço kalemleri genel fiyat endeksi (D‹E) kullan›lmak
suretiyle bilanço tarihindeki parasal de¤erlere tafl›nm›flt›r. Buna ek olarak, önceki dönemlerle ilgili bakiyelerin de genel
fiyat endeksi uygulanarak ayn› parasal birimi ifade etmesi sa¤lanm›flt›r.

• Parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde paran›n sat›n alma gücünü yans›tt›¤› için yeniden düzeltilmemifltir. Parasal
kalemler, elde tutulan nakitleri ve nakit olarak alacaklar› veya nakit olarak ödenecek tutarlar› ifade etmektedir.

• Mali tablolarda tarihi maliyet bedeliyle yer alan parasal olmayan aktif ve pasif kalemlerin maliyet de¤erleri ile birikmifl
amortismanlar›, al›m tarihinden bilanço tarihine kadar oluflan genel fiyat endeksi ile çarp›lmak suretiyle bilanço tarihindeki
de¤erlere tafl›nm›flt›r. Dolay›s›yla, sabit k›ymetler, finansal duran varl›klar ve benzeri varl›klar al›m tarihlerinden itibaren,
piyasa rayicini aflmamak kayd›yla, bilanço tarihine dek endekslemeye tabi tutulmufltur. Birikmifl amortismanlar da ayn›
yöntem ile hesaplanm›flt›r. Özsermaye kalemleri ise söz konusu mebla¤›n ödendi¤i veya olufltu¤u tarihten itibaren
endekslemeye tabi tutulmufltur.

• Tüm gelir tablosu kalemleri kayda al›nd›klar› tarihten itibaren bilanço tarihine kadar oluflan genel fiyat endeksi ile çarp›lmak
suretiyle cari de¤erlere tafl›nm›flt›r.

• Net parasal pozisyondan kaynaklanan parasal kazanç ve kay›p; parasal olmayan aktif, özkaynaklar ve gelir tablosu
endekslemelerinin sonucunda oluflmaktad›r. Enflasyon düzeltmeleri sonucunda oluflan bütün parasal kazanç ve kay›plar,
gelir tablosunda gösterilmifltir.

Yeni Türk Liras›

5083 say›l› Türkiye Cumhuriyeti’nin Para Birimi Hakk›nda Kanun’un yürürlük tarihi 1 Ocak 2005 olarak belirlenmifl olup, bu
tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi “Yeni Türk Liras›”(YTL) ve alt birimi ise “Yeni Kurufl” (YKr) olarak
tan›mlanm›flt›r. ‹lgili Kanun’un 2.maddesi ile Türk Liras› yeni para birimi olan Yeni Türk Liras›’na dönüfltürülmüfl ve Türk
Liras›’ndan alt› s›f›r kald›r›larak, bir milyon Türk Liras› eflittir bir Yeni Türk Liras› (1,000,000 TL= 1 YTL) de¤iflim oran›nda yeni
bir de¤er getirilmifltir. Baflbakanl›k Sermaye Piyasas› Kurulu’nun MSD-10/832 -43399 say›l› ve 1 Aral›k 2004 tarihli yaz›s›na
istinaden, 2005 y›l› içerisinde kamuya aç›klanacak olan hesap dönemlerine iliflkin mali tablolar›n karfl›laflt›rma amac›yla
kullan›lacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere iliflikteki  mali tablolar sadece karfl›laflt›rma
yapmak amac›yla YTL cinsinden ifade edilmifltir.

Konsolidasyon

Konsolide mali tablolar fiirket ve fiirket’in ba¤l› ortakl›¤›n›n mali tablolar›n›  kapsamaktad›r.

Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›na iliflkin yöntemler afla¤›daki gibidir:

• Ba¤l› ortakl›¤›n bilanço ve gelir tablosu tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmifltir. fiirket mali tablolar›ndaki
ba¤l› ortakl›¤›n kay›tl› de¤eri, ilgili ba¤l› ortakl›¤›n sermayesi ile elimine edilmifltir,

• Tüm önemli iliflkili flirket bakiyeleri ve ifllemleri yok edilmifltir,

• Konsolidasyon amaçl› olarak, Karya’n›n Amerikan Dolar› baz›ndaki mali tablolar›, Türk Liras›na çevrilmifltir.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2004 VE 2003 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
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3. UYGULANAN MUHASEBE PRENS‹PLER‹

Ekteki mali tablolar›n haz›rlanmas›nda takip edilen muhasebe ilkeleri ve de¤erleme yöntemleri afla¤›daki gibidir:

a. ‹liflkili flirketler

Ekteki mali tablolarda fiirket’in hissedarlar› ve bu flirketlerle iliflkili olan flirketler, bunlar›n yöneticileri ve iliflkili olduklar› bilinen
di¤er gruplar, iliflkili flirketler olarak tan›mlanm›fllard›r.

b. Yat›r›m amaçl› menkul de¤erler

Yat›r›m amaçl› menkul de¤erler, genellikle Devlet Tahvili ve Hazine Bonolar›ndan oluflmaktad›r. Menkul de¤erler, ifllem fiyat›
veya piyasa fiyat› ile belirlenen rayiç de¤erleriyle kay›tlara al›nmaktad›r. Yabanc› para cinsinden menkul k›ymetlerin maliyeti
dönem sonu döviz kurlar›yla de¤erlenmektedir.

Menkul k›ymetlerin kay›tl› de¤eri tahmini elde edilebilir de¤erinden düflük olmas› durumunda de¤er azal›fl› sözkonusudur.
Grup her bilanço döneminde de¤er azal›fl›na iliflkin tarafs›z bir veri olup olmad›¤›yla ilgili bir de¤erlendirme yapmaktad›r.
De¤er düflüflüyle ilgili bir veri bulunmas› durumunda Grup, ilgili varl›k veya varl›k grubunun elde edilebilir de¤erini tahmin
ederek de¤er azal›fl›n› dönemin net kar zarar›na yans›tmaktad›r.

Menkul k›ymetlerle ilgili elde edilen faizler, faiz gelirleri içerisinde muhasebelefltirilmektedir. Ticari veya yat›r›m amaçl›
menkul k›ymetlerden kaynaklanan sermaye piyasas› ifllemleri kar ve zararlar› dönemin net kar-zarar›na yans›tmaktad›r.

Grup, UMS 39’a uygun olarak menkul k›ymetler portföyünü afla¤›daki flekilde s›n›fland›rmaktad›r:

Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetler:

Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetler k›sa vadeli fiyat hareketleri veya marjinlere ba¤l› olarak kar etmek amac›yla portföye
al›nan k›ymetlerdir. Kay›tlara al›nd›ktan sonra ticari amaçla elde tutulan menkul k›ymetler güvenilir bir flekilde ölçülebiliyor
olmas› kofluluyla rayiç de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetlere iliflkin kar veya zararlar ilgili
dönemin net kar veya zarar› içerisinde gösterilmektedir.

Vadesine kadar elde tutulacak menkul k›ymetler:

Vadesine kadar elde tutulacak menkul k›ymetler, belirli bir vade yap›s› ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve  Grubun
vadesine kadar elde tutma niyeti ve gücü olan k›ymetlerdir.

Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler:

Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler (a) vadesine kadar elde tutulmayacak veya (b) al›m sat›m amaçl› elde tutulmayan
k›ymetlerden oluflmaktad›r. Kay›tlara al›nd›ktan sonra sat›lmaya haz›r amaçla elde tutulan menkul k›ymetler güvenilir bir
flekilde ölçülebiliyor olmas› kofluluyla rayiç de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Rayiç de¤erleri güvenilir bir flekilde ölçülemeyen
menkul k›ymetler iskonto edilmifl de¤erleriyle gösterilmektedir. Sat›fla haz›r menkul k›ymetlere iliflkin kar veya zararlar ilgili
dönemin net kar veya zarar› içerisinde gösterilmektedir.

c. Finansal kiralama alacaklar› ve karfl›l›klar›

Finansal kiralama sözleflmelerinden alacaklar, gerçekleflebilir de¤erleri ile gösterilmektedir. fiüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar,
tahsil edilemeyen alacaklar›n tutar›n›, bunlara karfl›l›k al›nan teminatlar›, Grup Yönetimi’nin geçmifl y›llardaki tecrübeleri ve
ekonomik koflullar› gözönünde bulundurarak ayr›lmaktad›r. Tahsil edilemeyecek alacaklar, ilgili y›llarda giderlefltirilmektedir.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
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3. UYGULANAN MUHASEBE PRENS‹PLER‹ (devam›)

d. Maddi duran varl›klar

Tarihi maliyet de¤erleriyle gösterilen sabit k›ymetler al›m günü tarihinden itibaren endekslenmifltir. Amortisman, s›n›rs›z
kullan›m ömrü olan arsalar hariç sabit k›ymetlerin endekslenmifl de¤erleri üzerinden ve normal amortisman metoduna göre
hesaplanm›flt›r. Sabit k›ymetlerin ortalama ekonomik ömürleri  afla¤›da belirtilmifltir:

Tafl›tlar 5
Demirbafllar 5
Bilgisayar yaz›l›mlar› 5
Özel maliyetler 5

Sabit k›ymetlerin tamir, bak›m ve onar›m› için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir.

Sabit k›ymet sat›fllar›ndan elde edilen kar ve zararlar, mali tablolarda endekslenerek ilgili gelir ve gider hesaplar›na dahil edilmifltir.

e. Varl›klar›n de¤er kayb›

Ertelenmifl vergi aktifi ve menkul de¤erler d›fl›ndaki tüm uzun vadeli varl›klar, UMS 36’ya göre (“Varl›klar›n De¤er Kayb›”)
incelenmektedir. UMS 36 uyar›nca, bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri, tahmini ikame de¤erinden büyük ise de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›
ay›rmak gerekmektedir. ‹kame de¤eri, varl›¤›n net sat›fl de¤eri ile kullan›m de¤erinden yüksek olan› olarak kabul edilir.
Kullan›m de¤eri, varl›¤›n sürekli kullan›m› sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girifllerinin ve kullan›m ömrü
sonundaki sat›fl de¤erinin toplam›n›n bugünkü de¤eridir.

f. Borçlanma giderleri

 Tüm finansman giderleri, olufltuklar› dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

g. Vergilendirme

Mali tablolarda yer alan gelir vergileri, cari dönem vergisi ile ertelenmifl vergilerdeki de¤iflimi içermektedir. Grup, UMS
12’ye (yeniden düzenlenmifl) uygun olacak flekilde, dönem sonuçlar› üzerinden cari ve ertelenmifl vergileri hesaplamaktad›r.

Mali tablolarda iflletmenin faaliyet sonuçlar›ndan do¤acak kurumlar vergisi, gelir vergisi ve fonlara iliflkin yükümlülükler için
tahmini karfl›l›k ayr›lm›flt›r. Cari dönem vergisi, Grup faaliyet sonuçlar› üzerinden vergisel aç›dan kabul edilmeyen giderler
ve istisnalar dikkate al›narak hesaplanmaktad›r.

Ertelenmifl vergi aktif ve pasif kalemleri muhasebe ve vergilendirme dönemlerinin farkl› olmas› sonucu ortaya ç›kan önemli
zamanlama farklar›ndan kaynaklanmaktad›r. Ertelenmifl vergi pasifi tüm vergilendirilebilir zamanlama farklar› için hesaplanmaktad›r.
Ertelenmifl vergi aktifi ancak vergilendirilebilir kardan düflülebilir geçici zamanlama farklar›n›n bulunmas› durumunda
hesaplanmaktad›r. Gerçekleflmesi muhtemel olmayan ertelenmifl vergi aktifi için karfl›l›k ayr›lmaktad›r.

Ertelenmifl vergi, varl›klar›n olufltu¤u veya yükümlüklüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olmas› beklenilen vergi
oranlar› üzerinden hesaplan›r ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.

Ödenecek Kurumlar Vergisi, peflin ödenen Kurumlar Vergisi ile iliflkili oldu¤undan ve ayn› vergi otoritesi taraf›dan tahakkuk
ettirildi¤inden netlefltirilmektedir. Ertelenmifl vergi aktif ve pasifi de ayn› flekilde netlefltirilmektedir.

h. K›dem tazminat› karfl›l›¤›

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu ifl sözleflmelerine göre k›dem tazminat›, emeklilik veya iflten ç›kar›lma durumunda
ödenmektedir. K›dem tazminat› karfl›l›¤› bilanço tarihi itibar›yla buna hak kazanan bütün çal›flanlar›n ifline son verilmesi
varsay›m› ile ödenmesi gerekecek olan toplam yükümlülü¤ün UMS 19 “Personele Sa¤lanan haklar” standard›na göre bugünkü
de¤erlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yans›t›lm›flt›r.

i. Yabanc› para ifllemleri

Yabanc› para ifllemleri ifllem tarihindeki cari kurlardan muhasebelefltirilmektedir. Bilançoda yer alan yabanc› para cinsinden varl›k ve
borçlar bilanço tarihindeki kurlardan çevrilmektedir. Bu ifllemlerden do¤an kur fark› gelir veya giderleri mali tablolara yans›t›lmaktad›r.
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3. UYGULANAN MUHASEBE PRENS‹PLER‹ (devam›)

j. Nakit ve nakit benzeri de¤erler

Nakit ve nakit benzeri de¤erler, kasadaki nakit ve bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplardan oluflmaktad›r.

k. Finansal kiralama – Kirac› konumunda

Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle Gruba ait bir varl›k olarak görülür.
Kiralayana karfl› yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhütü
ile varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark›n oluflturdu¤u finansal giderler, her muhasebe dönemine düflen yükümlülü¤ün
sabit faiz oran› ile da¤›t›lmas› suretiyle kiralama süresi boyunca olufltu¤u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.

 l. Finansal araçlar

Rayiç de¤er, istekli ve bilgili al›c› ile sat›c›lar›n biraraya geldi¤i piyasalarda bir aktifin baflka bir varl›kla de¤ifltirilebilece¤i veya
bir taahhütün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal arac›n piyasa de¤eri, aktif bir pazar›n mevcudiyeti durumunda,
sat›fltan elde edilebilecek tutara veya sat›n almadan do¤abilecek borca eflittir.

Finansal araçlar›n tahmini rayiç de¤eri Grup taraf›ndan piyasalara iliflkin bilgiler ve gerekli de¤erleme yöntemleri kullan›larak
belirlenmektedir. Ancak, rayiç de¤erin belirlenmesinde kullan›lan piyasa verilerinin yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r.
Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Grubun varl›klar›n› elden ç›karmas› durumunda cari piyasa koflullar›nda elde
edebilece¤i de¤erler olmayabilir.

Banka mevduatlar›, alacaklar, teminat mektuplar› ve akreditifler gibi flarta ba¤l› taahhütler ve vadeli al›m-sat›m ifllemleri gibi
di¤er türev enstrümanlar, karfl› taraf›n anlaflman›n flartlar›n› yerine getirememesi durumunda, Grubun finansal durumunu
olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlard›r.

Baz› finansal varl›klar›n maliyet de¤erine eflit olan kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli nitelikleri nedeniyle rayiç de¤erlerine eflit
oldu¤u varsay›lmaktad›r.

Afla¤›da finansal araçlar›n her bir grubunun en uygun tahmini rayiç de¤erini belirlemede kullan›lan yöntemler ve tahminler
belirtilmifltir.

Nakit ve nakit benzeri de¤erler: Yabanc› para cinsinden olan banka bakiyeleri dönem sonu kurundan de¤erlenmifltir.
Bilançodaki di¤er kasa ve banka mevcudunun kay›tl› de¤eri, tahmini rayiç de¤eridir.

Menkul de¤erler: Borsalarda ifllem gören menkul de¤erler için gerçe¤e uygun de¤erler borsa rayiçleri veya piyasa de¤erleri
kullan›larak bulunur. Piyasa de¤eri bilinmeyenler için defter de¤eri gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili flüpheli alacaklar karfl›l›¤› sonras› ticari alacaklar ile ticari borçlar›n bilançodaki mevcut
de¤erleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü de¤erlerine indirgenmifl olanlar d›fl›nda,
gerçe¤e uygun  tahmini de¤erleridir.

Finansal kiralama alacaklar› ve ticari borçlar: Sözleflmeye ba¤l› olarak belirlenen finansal kiralama alacaklar›n›n, tahsili flüpheli
alacaklar karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonraki net tutar›n›n rayiç de¤eri yans›tt›¤› varsay›lmaktad›r.

‹liflkili flirketlerden alacaklar / borçlar: ‹liflkili flirketlerden alacaklar / borçlar›n bilanço de¤erleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde
tutulan alacak ve borçlar bugünkü de¤erlerine indirgenmifl olanlar d›fl›nda, gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

Krediler: Kullan›lan krediler, kullan›ld›klar› tarihte sabitlenen faiz oranlar›na tabidir fakat piyasadaki faiz oranlar›ndaki
de¤iflmelerden etkilenebilir. Banka kredileri elde edilen nakit tutar›ndan muhasebelefltirilirler. Finansman giderleri tahakkuk
esas›na göre muhasebelefltirilir ve olufltuklar› dönemde ödenmeyen k›s›m bilançodaki kredi tutar›na eklenir.

Grup, ola¤an faaliyetleri s›ras›nda akreditifler gibi bilanço d›fl› riski bulunan finansal araçlar kullanmaktad›r. Grubun bu tür
araçlardan kaynaklanabilecek zararlar› söz konusu araçlar›n sözleflme tutarlar›na eflde¤erdir.

‹fi F‹NANSAL K‹RALAMA A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2004 VE 2003 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N NOTLAR



‹fl Finansal Kiralama A.fi. - 62

3. UYGULANAN MUHASEBE PRENS‹PLER‹ (devam›)

Kredi riski

Grubun kredi riski esas olarak finansal kiralama alacaklar›ndan do¤abilmektedir. Finansal kiralama alacaklar›, Grup yönetimince
geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al›narak de¤erlendirilmekte ve uygun oranda flüpheli alacak karfl›l›¤›
ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likit fonlara iliflkin risk, söz konusu fonlar›n k›sa vadeli banka mevduat›
olarak kullan›lmas› nedeniyle s›n›rl›d›r.

Piyasa riski

Piyasa riski faiz oranlar›nda, kurlarda veya menkul k›ymetlerin ve di¤er finansal sözleflmelerin de¤erinde meydana gelecek
ve Grubu olumsuz etkileyecek de¤iflimlerdir. Grup için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki de¤iflimlerdir. Türkiye piyasas›nda
faizler çok dalgalanmaktad›r ve Grubun bilançosunun önemli bir k›sm› TL haricindeki para birimleriyle ifade edilmektedir
(bafll›ca ABD Dolar› ve Euro).

Likidite riski

Grup genellikle k›sa vadeli finansal araçlar›n› nakite çevirerek; örne¤in alacaklar›n› tahsil ederek ve bankalardaki mevduatlar›n›
nakde dönüfltürerek kendisine fon yaratmaktad›r. Bu araçlardan elde edilen tutarlar rayiç de¤erleri ile kay›tlarda yer almaktad›r.

Grup nakit ihtiyac› bulunmas› durumunda kreditörlerinden fon sa¤lamaktad›r.

 m. Netlefltirme

Finansal varl›klar ve yükümlülükler, yasal olarak netlefltirme hakk› var olmas›, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün
olmas›, veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin efl zamanl› olarak gerçekleflebilmesi halinde,
bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.

n. Muhasebe Tahminleri

Mali tablolar›n Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na göre haz›rlanmas› s›ras›nda Yönetim’in, bilanço tarihi itibariyle
mali tablolarda yer alan varl›klar ve yükümlülüklerin bilanço de¤erlerini, bilanço d›fl› yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar›,
dönem içerisinde oluflan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlarda bulunmas› gerekmektedir.
Gerçek sonuçlar, bu tahminlerden farkl›l›k gösterebilmektedir.

o. Kar paylar›

Kar pay› alacaklar›, temettü da¤›t›m›n›n yap›laca¤› dönemde gelir kaydedilir, kar pay› ödemeleri ise ilan edildikleri dönemde
kardan da¤›t›m olarak gösterilir.

p. Hisse bafl›na kar

33 no’lu UMS “Hisse Bafl›na Kar” halka aç›k veya aç›lmakta olan flirketler için hisse bafl›na kar›n veya kar› azalt›c› etkisi
bulunan kalemlerden sonraki hisse bafl›na kar›n dipnotlarda belirtilmesini öngörmektedir.

2004 ve 2003 y›l› için fiirket hisselerinin a¤›rl›kl› ortalamas› ve birim hisse bafl›na kar hesaplamalar› afla¤›daki gibidir:

2004 2003
Tedavüldeki hisse senedinin a¤›rl›kl›
ortalama adedi 25.000.000.000 25.000.000.000

Net dönem kar›
(Bin YTL) 23.354 26.912

Hisse bafl›na kar (Tam TL) 934 1.076
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4. NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ DE⁄ERLER

31 Aral›k 31 Aral›k

2004 2003

Bin YTL Bin YTL

Kasa - 1

Vadesiz mevduat 19.744 7.947

Vadeli mevduat 47.414 32.040

67.158 39.988

  Vadeli mevduat›n 31 Aral›k 2004 itibariyle detay› afla¤›da sunulmufltur:

31 Aral›k

2004

Döviz Cinsi Faiz Oran› Vade Bin YTL

TL 18%-23% 01-06.01.2005 7.172

US$ 1,75% 01-03.01.2005 32.459

EURO 1,50%-2,50% 01-03.01.2005 7.783

          47.414

Yukar›daki bakiyeler içerisinde Grubun, 31 Aral›k 2004 itibariyle ana hissedar› Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. nezdinde 42.307 Bin

YTL (31 Aral›k 2003: 7.581 Bin YTL) yabanc› para, 6.015 Bin YTL Türk Liras› (31 Aral›k 2003: 12.681 Bin YTL) mevduat hesab›

bulunmaktad›r.

5. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL KIYMETLER

31 Aral›k 31 Aral›k

2004 2003

Bin YTL Bin YTL

Devlet tahvili 5.111 13.316

Yat›r›m fonu 98 -

Hisse senedi - 28

5.209 13.344

Nominal De¤er 31 Aral›k 2004

Bin YTL Bin YTL

Devlet  tahvili 6.000 5.111

Devlet tahvillerinin vadeleri A¤ustos-Ekim 2005 tarihleri aras›nda de¤iflmektedir.

Grubun, Türkiye ‹fl Bankas› Yat›r›m Fonlar›’nda 98 Bin YTL tutar›nda fonu bulunmaktad›r.
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6. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (NET)

Toplam

K›sa Vadeli Uzun Vadeli 31 Aral›k 2004

31 Aral›k 2004 Bin YTL Bin YTL Bin YTL

Faturalanm›fl finansal kiralama alacaklar› 27.968 - 27.968

Faturalanmam›fl finansal kiralama alacaklar› 270.034 248.290 518.324

Eksi: Kazan›lmam›fl faiz gelirleri (46.147) (27.855) (74.002)

Eksi: fiüpheli alacak karfl›l›¤› (7.241) (23.847) (31.088)

Net Finansal kiralama alacaklar› 244.614 196.588 441.202

fiüpheli alacak karfl›l›¤› tutar›n›n 4.475 Bin YTL’si, genel karfl›l›ktan oluflmaktad›r.

Toplam

K›sa Vadeli Uzun Vadeli 31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2003 Bin YTL Bin YTL Bin YTL

Faturalanm›fl finansal kiralama alacaklar› 26.822 - 26.822

Faturalanmam›fl finansal kiralama alacaklar› 218.469 175.745 394.214

Eksi: Kazan›lmam›fl faiz gelirleri (32.208) (22.332) (54.540)

Eksi: fiüpheli alacak karfl›l›¤› (13.752) (14.720) (28.472)

Net Finansal kiralama alacaklar› 199.331 138.693 338.024

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle faturalanmam›fl finansal kiralama alacaklar›n›n da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

2010 ve

2005 2006 2007 2008 2009 sonras› Toplam

Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL

Finansal Kiralama 223.887 143.622 64.195 11.182 1.436 - 444.322

Anapara

Kazan›lmam›fl Faiz 46.147 20.793 5.765 1.215 77 5 74.002

Toplam 270.034 164.415 69.960 12.397 1.513 5 518.324
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6. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (NET) (devam›)

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle finansal kiralama alacaklar›n›n ilgili döviz cinslerine göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

Kazan›lmam›fl Kazan›lmam›fl

Anapara Anapara Faiz Faiz

Döviz Cinsi Döviz Tutar› Bin YTL Döviz Tutar› Bin YTL

ABD Dolar› 125.247.352 168.094 14.783.482 19.841

EURO 116.709.359 213.205 18.094.523 33.055

TL 63.023 21.106

Toplam 444.322 74.002

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle yabanc› para finansal kiralama alacaklar› için uygulanan ortalama faiz oranlar› ABD Dolar› için

9,21% ve Euro için 11,11% (2003: ABD Dolar› için 12,26% ve Euro için 12,19% dur.

 7. D‹⁄ER ALACAKLAR VE DÖNEN VARLIKLAR

31 Aral›k 2004 31Aral›k 2003

Bin YTL Bin YTL

‹liflkili kurulufllara verilen krediler (*) - 48.342

Verilen avanslar 5.335 4.362

‹ndirilecek ve di¤er KDV 3.270 3.893

Elden ç›kar›lacak gayrimenkuller 204 562

Di¤er 511 568

9.320 57.727

(*) ‹liflkili kurulufllara verilen krediler, Karya taraf›ndan Camifl Yat›r›m Holding A.fi.’ye kulland›r›lm›fl olan 30.000.000 ABD

Dolar› tutar›ndaki kredidir. Kredi 2004 y›l› içerisinde kapat›lm›flt›r.

8. SATILMAYA HAZIR YATIRIMLAR (NET)

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003

Bin Pay Bin Pay

fiirket Ad› YTL (%) YTL (%)

‹fl Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. - (‹fl Yat›r›m) 5.917 6,0 2.887 3,0

‹fl Giriflim Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.

(‹fl Giriflim) (eski ad›yla ‹fl Risk Sermayesi Yat›r›m 709 0,9 5.009 7,5

Ortakl›¤› A.fi.)

S›nai Yat›r›m Bankas› Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.

(S›nai Yat›r›m Ortakl›¤›) 435 4,0 50 2,0

Camifl Menkul De¤erler A.fi. 2 0,5 2 0,5

S›nai Yat›r›m Bankas› Menkul De¤erler A.fi.

(S›nai Menkul De¤erler) 39 0,6 - -

‹fl Net Elektronik Bilgi Üretim Da¤. Tic. Ve ‹letiflim

Hiz. A.fi. - (‹fl Net) 328 1 - -

7.430 7.948

De¤er düflüfl karfl›l›¤›

S›nai Yat›r›m Ortakl›¤› - (16)

TOPLAM 7.430 7.932
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9. DEVAM EDEN F‹NANSAL K‹RALAMA SÖZLEfiMELER‹

fiirket, yapt›¤› finansal kiralama sözleflmelerine istinaden yurt d›fl› ve yurt içi sat›c›lardan makine ve teçhizat sat›n almaktad›r.

31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle, imzalanm›fl fakat henüz müflteri taraf›ndan kullan›lmaya bafllanmam›fl makine

ve techizatlar›n maliyeti ve ek giderleri bu bilanço kaleminde gösterilmektedir.

10. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (NET)

Döfleme ve Di¤er Maddi

Araçlar Demirbafllar Duran Varl›klar Toplam

Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL

Maliyet

1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi 560 1.981 1.561 4.102

Al›fllar 184 129 50 363

Konsolidasyon etkisi (*) 116 859 - 975

Ç›k›fllar (144) (7) - (151)

31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi 716 2.962 1.611 5.289

Birikmifl Amortisman

1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi (280) (1.433) (1.342) (3.055)

Dönem amortisman› (92) (209) (85) (386)

Konsolidasyon etkisi (*) (116) (762) - (878)

Ç›k›fllar 114 5 - 119

31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi (374) (2.399) (1.427) (4.200)

31 Aral›k 2004 net defter de¤eri 342 563 184 1.089

31 Aral›k 2003 net defter de¤eri 280 548 219 1.047

11. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET)

Özel

Haklar Maliyetler Toplam

Bin YTL Bin YTL Bin YTL

Maliyet

1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi - 1,853 1,853

Al›fllar - 4 4

Konsolidasyon etkisi (*) 159 535 694

Ç›k›fllar - - -

31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi 159 2.392 2.551

‹tfa Pay›

1 Ocak 2004 aç›l›fl bakiyesi - (973) (973)

Dönem itfa pay› - (370) (370)

Konsolidasyon etkisi (*) (146) (458) (604)

Ç›k›fllar - - -

31 Aral›k 2004 kapan›fl bakiyesi (146) (1.801) (1.947)

31 Aral›k 2004 net defter de¤eri 13 591 604

31 Aral›k 2003 net defter de¤eri - 880 880

(*) Grubun 2004 y›l› içinde ‹fl Faktoring Hizmetleri A.fi.’nin %78,22 lik pay›n› sat›n almas› sonucu bu flirkete ait olan maddi

duran varl›klar, “konsolidasyon etkisi” olarak gösterilmifltir.
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12. BANKA KRED‹LER‹
31 Aral›k 31Aral›k

2004 2003

Bin YTL Bin YTL

K›sa Vadeli Krediler

K›sa vadeli krediler 177.260 200.637

Uzun vadeli kredilerin cari dönem taksitleri 22.523 8.917

Toplam k›sa vadeli borçlar 199.783 209.554

Uzun Vadeli Krediler

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli taksitleri 236.862 174.983

Toplam uzun vadeli borçlar 236.862 174.983

Toplam Borçlar 436.645 384.537

31 Aral›k 31Aral›k

Kredilerin geri ödeme vadeleri: 2004 2003

Bin YTL Bin YTL

1 y›l içinde ödenecekler 199.783 209.554

1-2 y›l içinde ödenecekler 108.058 161.356

2-3 y›l içinde ödenecekler 123.815 7.757

3-4 y›l içinde ödenecekler 3.568 2.304

4 y›ldan uzun sürede ödenecekler 1.421 3.566

436.645 384.537

K›sa vadeli banka kredileri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 31 Aral›k

Döviz Faiz 2004 2004

 Cinsi Oran› % Döviz Tutar› Bin YTL

USD 3,42-5,04 73.188.285 98.226

EURO 2,276-4,721 41.250.982 75.357

Kredi faiz reeskontlar› 3.677

Toplam 177.260

Uzun vadeli kredilerin cari dönem taksitleri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 31 Aral›k

Döviz Faiz 2004 2004

 Cinsi Oran› % Döviz Tutar› Bin YTL

USD 2,52-5,59688 12.155.511 16.314

EURO 2,5875-8,958 3.398.677 6.209

Toplam     22.523

Uzun vadeli banka kredileri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 31 Aral›k

Döviz Faiz 2004 2004

 Cinsi Oran› % Döviz Tutar› Bin YTL

USD 2,52-5,73 60.388.335 81.047

EURO 2,5875-8.958 85.293.916 155.815

Toplam 236.862
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13. VERG‹

Bilanço tarihi itibariyle ödenecek kurumlar vergisi ve vergi karfl›l›¤› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 31 Aral›k
2004 2003

 Bin YTL Bin YTL
Ödenecek Kurumlar Vergisi:
Kurumlar vergisi - -
Eksi : Peflin ödenen vergi ve fonlar - -

- -
Vergi Gideri:
Kurumlar vergisi - -
Ertelenmifl vergi gideri  (133)  (1.470)

(133)  (1.470)

Grup, kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopaj›na tabidir. Grubun cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliflkin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karfl›l›klar ayr›lm›flt›r.

Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran›, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan
vergi matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleflik flirketlerden al›nan temettüler, vergiye tabi
olmayan gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri düflüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.

Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranlar›:

• 2002 ve önceki y›llar: %30’u kurumlar vergisi ve bunun üzerinden ilave %10 fon pay› olmak üzere toplam %33
• 2003 y›l›: %30 (%10 oran›ndaki fon pay› kald›r›lm›flt›r)
• 2004 y›l›: %33 (Resmi Gazete’nin 2 Ocak 2004 tarihli say›s›nda yay›nlanan 5035 say›l› kanun ile kurumlar vergisi oran›

%30’dan %33’e yükseltilmifltir.)
• 2005 :%30

Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici kurumlar vergisi
oran› 24 Nisan 2003 tarihinden geçerli olmak üzere % 25’den % 30’a yükseltilmifltir. Bu oran 2004 y›l›nda ise %33 olarak
uygulanm›flt›r.

2005 y›l› kurum kazançlar›n›n geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aflamas›nda kurum kazançlar› üzerinden
% 30 oran›nda  geçici vergi  hesaplanacakt›r.

Zararlar, gelecek y›llarda oluflacak vergilendirilebilir kardan düflülmek üzere, maksimum 5 y›l tafl›nabilir. Ancak oluflan zararlar
geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluflan karlardan düflülemez.

Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma prosedürü bulunmamaktad›r. fiirketler ilgili y›l›n
hesap kapama dönemini takip eden y›l›n 15 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi
taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤ifltirilebilir.

Gelir Vergisi Stopaj›:

Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kar pay› elde eden ve bu kar paylar›n› kurum kazanc›na dahil ederek
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc› flirketlerin Türkiye’deki flubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kar paylar›
üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren
tüm flirketlerde % 10 olarak ilan edilmifltir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kar paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir.
2002 ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen baz› kazançlar üzerinden da¤›t›ma ba¤l› olmaks›z›n yap›lan istisna
kazanç stopaj› genel olarak kald›r›lm›flt›r. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›fl yat›r›m teflvik belgelerine istinaden
yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden hala % 19.8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir.  fiirketlerin vergilendirilebilir
kazançlar› yat›r›m indirimi istisnas›na konu olabilecek tutara ulafl›ncaya dek, bu indirimden yararlan›labilir. fiirketlerin kar
etmemesi ya da zararda olmas› durumunda bu indirim hakk› sonraki y›llarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan
düflülmek üzere sonraki y›llara tafl›nabilir. Kazanç yetersizli¤i nedeniyle yararlan›lamayan yat›r›m indirimi istisnas›, istisnan›n
uygulanabilece¤i sonraki y›llar için y›ll›k TEFE art›fl oran›nda art›r›larak uygulan›r.
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13. VERG‹ (devam›)

Enflasyona Göre Düzeltilmifl Vergi Hesaplamas›:

2003 y›l› ve önceki dönemlerde, sabit k›ymetlerin ve buna ba¤l› olarak amortismanlar›n›n senelik olarak yeniden de¤erlemeye
tabi tutulmalar› haricinde; vergiye esas dönem kar› enflasyona göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden hesaplanmamaktayd›.
30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5024 say›l› Kanun ile Türkiye’de enflasyon muhasebesi
uygulamas›n›n 2004 y›l› ve sonraki dönemlerde geçerli olacak flekilde; enflasyon oran›n›n kanunda belirlenen s›n›rlara ulaflmas›
durumunda uygulanmas›n› gerekmektedir. Vergi  mevzuat›ndaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard›ndaki hükümlerden önemli ölçüde farkl›l›k göstermemektedir.

Ertelenmifl Vergi:

Topluluk, vergiye esas yasal mali tablolar› ile UFRS'ye göre haz›rlanm›fl mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan
geçici zamanlama farklar› için ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü muhasebelefltirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar
genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile UFRS'ye göre haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde
yer almas›ndan kaynaklanmakta olup afla¤›da aç›klanmaktad›r. Gerçekleflmesi muhtemel olmayan ertelenmifl vergi aktifi
için karfl›l›k ayr›lmaktad›r.

Mali tablolarda yeralan ertelenmifl vergi pasifi ve gideri Grubun ba¤l› ortakl›klar›na aittir. Ana ortak olan fiirket’in ertelenmifl
vergi aktiflerinin tamam›na karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

31 Aral›k
2004

Ertelenmifl vergi borcu/(aktifi) Bin YTL

Duran varl›klar›n enflasyon düzeltmesi 47
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (23)

24

14. TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle fiirket taraf›ndan gümrük otoritelerine ve bankalara verilmifl 12.233 Bin YTL tutar›nda teminat
mektubu bulunmaktad›r (31 Aral›k 2003: 94.592 Bin YTL). (Ayr›ca, 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle Karya taraf›ndan, al›nan
krediler için 17.655.000 ABD dolar› ve 10.340.400 Euro tutar›nda teminat verilmifltir).

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle, fiirket aleyhine aç›lm›fl 92 Bin YTL tutar›nda dava bulunmakta (31 Aral›k 2003: 412 Bin YTL)
olup iliflikteki mali tablolarda 122 Bin YTL karfl›l›k  (31 Aral›k 2003: 33 Bin YTL) ayr›lm›flt›r.

Bilanço tarihi itibariyle, Grubun vadesi 7 Ocak 2005 tarihinde dolan 4.000.000 Euro al›fl, 5.326.800 ABD Dolar› sat›fl tutar›
üzerinden yap›lm›fl forward anlaflmas› bulunmaktad›r.
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15. SERMAYE VE YASAL YEDEKLER

31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle hissedarlar ve hisse da¤›l›mlar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 31 Aral›k

2004 2003

Hissedarlar (%) Bin YTL (%) Bin YTL

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 35,29 8.823 35,29 8.823

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› A.fi. (TSKB) 30,00 7.500 30,00 7.500

Halka aç›k 29,41 7.353 29,41 7.353

Camifl Sigorta A.fi. 2,65 662 2,65 662

Nemtafl Nemrut Liman ‹flletmeleri A.fi. 2,65 662 2,65 662

Toplam 100,00 25.000 100,00 25.000

Enflasyon düzeltmesi 47.485 47.485

Endekslenmifl sermaye 72.485 72.485

Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na göre ayr›lan birinci ve ikinci kanuni yedek akçelerden oluflmaktad›r. Birinci kanuni yedek

akçe, y›ll›k net ticari kar›n %5’i oran›nda ve ödenmifl sermayenin %20’sine kadar ayr›lmaktad›r. ‹kinci yedek akçe ise birinci

tertip kanuni yedek akçe ve birinci temettüden sonra kalan kardan, nakit temettü da¤›t›mlar›n›n %10’u kadar ayr›lmaktad›r.

16. ÖZSERMAYE KALEMLER‹ VE ÖZSERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI

31 Aral›k 2004 31 Aral›k 2003

Bin YTL Bin YTL

Sermaye 25.000 25.000

Yasal yedekler 841 841

Ola¤anüstü yedekler 5.434 5.434

Çevrim farklar› (93) 11

Özsermaye enflasyon düzeltme farklar› 52.334 52.334

Sermaye 47.485 47.485

Yasal yedekler 2.375 2.375

Ola¤anüstü yedekler 2.474 2.474

Birikmifl zararlar (17.112) (44.024)

Net dönem kar› 23.354 26.912

Özsermaye Toplam› 89.758 66.508

17. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR

K›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 1.648,9 YTL'ye yükseltilmifltir.

18. F‹NANSMAN GEL‹RLER‹/(G‹DERLER‹) (Net)
2004 2003

Bin YTL Bin YTL

Kambiyo kar/(zarar›) (net) (1.075) 15.583

Faiz geliri 7.892 12.074

Faiz giderleri (19.470) (21.049)

(12.653) 6.608
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19. GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
 2004 2003

Bin YTL Bin YTL

Personel giderleri (3.888) (2.580)

Amortisman gideri (756) (712)

Di¤er giderler (4.480) (3.239)

(9.124) (6.531)

20. D‹⁄ER GEL‹RLER/(G‹DERLER) (net)
 2004 2003

Bin YTL Bin YTL

Provizyon gideri (7.154) (3.384)

Noter yönetim geliri 2.432 1.901

Komisyon geliri (net) 1.100 845

Temettü geliri 6 294

Di¤er 2.373 1.585

(1.243) 1.241

21. YABANCI PARA POZ‹SYONU

31 Aral›k 2004 US$ 000 EUR 000 CHF 000 Bin YTL

Nakit ve nakit benzeri de¤erler 26.519 13.038 12 59.423

Leasing alacaklar›      125.296 111.817 - 372.428

Faktoring alacaklar›      1.261 437 - 2.491

Verilen avanslar 1.807 1.240 - 4.690

Devam eden leasing sözleflmeleri 748 484 - 1.887

Banka kredileri      (146.989)      (131.033) -     (436.645)

Al›nan avanslar (1.197) (1.617) - (4.561)

Sat›c›lar (1.474) (2.414) - (6.387)

Forward (5.327) 4.000 - 158

Net yabanc› para pozisyonu (6.516)

31 Aral›k 2003 US$ 000 EUR 000 CHF 000 Bin YTL

Nakit ve nakit benzeri de¤erler 10.063 6.410 12 28.739

Leasing alacaklar› 84.548 92.149 - 317.411

Verilen avanslar 653 1.563 - 4.143

Devam eden leasing sözleflmeleri 6.552 3.724 - 17.808

Banka kredileri (88.926) (98.087) - (336.165)

Al›nan avanslar (1.549) (2.286) - (7.003)

Sat›c›lar (4.943) (2.652) (99) (13.250)

Net yabanc› para pozisyonu 11.683
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22. ‹L‹fiK‹L‹ fi‹RKET BAK‹YELER‹

 2004 2003

Bin YTL Bin YTL

Banka

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 48.322 20.262

Finansal Kiralama Alacaklar›

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 58.182 5.859

Gemport Gemlik Liman ‹flletmeleri A.fi. 6.259 10.864

Petrol Ofisi A.fi. 3.781 1.710

‹fl Koray Turizm Ormanc›l›k Madencilik 2.807 4.736

Bayek Tedavi Sa¤l›k Hizmetleri ve ‹flletmesi A.fi. 1.372 1.711

Avea ‹letiflim Hizmetleri A.fi. (eski ad›yla ‹fl-Tim

Telekomunikasyon Hizmetleri A.fi.) 1.031 4.852

Anadolu Anonim Türk Sigorta A.fi. 382 879

Di¤er 1.104 1.181

74.918 31.792

Faktoring Alacaklar›

Kültür Yay›nlar› A.fi. 22 -

‹liflkili Kurulufllara Borçlar

Anadolu Anonim Türk Sigorta A.fi. 2.458 3.049

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 396 477

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› A.fi. 3 291

‹fl Koray Turizm Ormanc›l›k Madencilik 17 66

Di¤er 208 93

3.082 3.976

 

Verilen Krediler

Camifl Yat›r›m Holding A.fi. - 48.342

Al›nan Krediler

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 276.294 148.365

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› A.fi. 6.087 6.620

282.381 154.985
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22. ‹L‹fiK‹L‹ fi‹RKET BAK‹YELER‹ (devam›)

 2004 2003

Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Bin YTL Bin YTL

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 1.740 500

Gemport Gemlik Liman ‹flletmeleri A.fi. 540 2.191

Petrol Ofisi A.fi. 531 550

‹fl Koray Turizm Ormanc›l›k Madencilik 324 638

Avea ‹letiflim Hizmetleri A.fi. (eski ad›yla ‹fl-Tim

Telekomunikasyon Hizmetleri A.fi.) 317 881

Bayek Tedavi Sa¤l›k Hizmetleri ve ‹flletmesi A.fi. 207 283

Anadolu Anonim Türk Sigorta A.fi. - 41

Di¤er 221 296

3.880 5.380

Faktoring Faiz Gelirleri

Cam Pazarlama A.fi.                     133 -

Kültür Yay›nlar› A.fi.                      21 -

Petrol Ofisi A.fi.          16 -

170 -

Finansman Gelirleri

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 413 586

‹fl Yat›r›m 119 1.679

Camifl Yat›r›m Holding A.fi. - 3.564

532 5.829

Finansman Giderleri

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 9.342 7.858

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› A.fi. 214 275

9.556 8.133

Kira Gideri

‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› 849 787

Temettü Geliri

‹fl Net Elektronik Bilgi Üretim Da¤. Tic. Ve ‹letiflim Hiz. A.fi. 6 -

Komisyon Gelirleri

Anadolu Anonim Türk Sigorta A.fi. 1.050 875
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22. ‹L‹fiK‹L‹ fi‹RKET BAK‹YELER‹ (devam›)

 2004 2003

Bin YTL Bin YTL

Di¤er Giderler

‹fl Merkezleri Yönetim ve ‹flletim A.fi. 39 -

Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 20 -

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› A.fi. 19 -

Anadolu Hayat A.fi. 16 -

Anadolu Sigorta A.fi. 7 -

101 -

23. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Konsolidasyon

Bin YTL Leasing (*) Faktoring Düzeltmeleri Konsolide

Aktif toplam› 542.951 21.123 (16.607) 547.467

Yükümlülük toplam› 452.369 945 - 453.314

Dönem net kar› 24.177 (1.304) 481 23.354

(*) ‹fl Finansal Kiralama A.fi. ile Karya Trading Ltd. konsolide bilgileridir.
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