
TARİH:03/01/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. 
 
Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı 
Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 03.01.2008 tarihli yazısında 
kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını bildirmiştir. 

                
 
 

TARİH:25/01/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Bağımsız Denetim firması seçimi hk. 

 
Şirketimizin 25.01.2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin, ilgili Sermaye Piyasası 
Kurulu mevzuatı çerçevesinde 2008 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Denetim Serbest Mali 
Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine ve konunun genel kurulun onayına sunulmak üzere Şirketimizin 2007 yılı 
olağan genel kurul toplantısı gündemine alınmasına karar verilmiştir. 

                
 
 

TARİH:25/01/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. 

 
İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin 3., 4., 6., 22., 24. ve 
27. maddelerinin  tadili ve Geçici 1. maddenin sözleşmeden çıkarılması hususunun da görüşüleceği 2007 yılı 
Olağan Genel Kurul Toplantısının 12.03.2008 Çarşamba, saat 14:00’da İş Kuleleri, Kule 2, Kat 11, 4. Levent, 
İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. 
 
Gündem.pdf 
Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf 

                
 
 

TARİH:29/01/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na sunulan mali tabloları hk. 

 

Şirketimizin 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan 
gelir tablomuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Söz konusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet 
Sitesi’nin (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında 
yayınlanmaktadır. 
 
 
ISFIN-31.12.2007.pdf 

                
 
 
 

Gündem.pdf
Ana%20Sözleşme%20Tadil%20Metni.pdf
ISFIN-31.12.2007.pdf


TARİH:08/02/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: 2007 yılı Kar Dağıtımı hk. 
 
Şirketimizin 08.02.2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu 
Seri:XI, No:25 sayılı tebliğ esasları uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 
olan 31.12.2007 yılı net dönem karına ait, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz Kar Dağıtım 
Politikasına uygun olarak hazırlanmış olan ekli kar dağıtım önerisinin 12 Mart 2008 tarihinde yapılacak olan 
Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
KAR DAĞITIMI 

 
Ana sözleşmemizin 28. Maddesine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak 2007 yılı kar 
dağıtımına esas net dönem karının hesaplanmasında; henüz kar dağıtım kararı almamış olması nedeniyle 
bağlı ortaklıklarımızdan İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.’nin 2007 yılı karı hariç tutulmuş olup 
şirketimizin dönem karı dikkate alınmıştır. 
Seri:XI, No:25 tebliğ hükümlerine göre hesaplanmış, 2007 yılı kar dağıtımına esas dönem karı olan 45.797 
Bin YTL’nin aşağıdaki şekilde dağıtımını ve oluşan 7.263 Bin YTL tutarındaki ortaklara birinci temettünün 
bedelsiz hisse senedi olarak tevdi edilmesini onaylarınıza sunarız. 
 

DÖNEM KARININ DAĞITIMI (Bin YTL) 
 

2007 YILI 
 
 

1. Dönem Karı / Zararı 45.797 

  

2.  Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler - 

    Gelir Vergisi - 

    Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - 

  

NET DÖNEM KARI / ZARARI 45.797 

  

3. Geçmiş Yıllar Zararları - 

  

Yasal Yedek Akçe Ayrılmasına Esas Dönem Karı (Yasal Kayıtlarda Yer alan Kar Tutarı) 25.469 

  

4. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (1.273) 

5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar 14 

  

DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI 24.210 

  

6. Ortaklara Birinci Temettü 7.263 

7. Yönetim Kurulu’na Temettü - 

8. Ortaklara İkinci Temettü - 

9. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe - 

10. Olağandışı Yedekler 37.261 

  

HİSSE BAŞINA KAR  

  

Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%) 0,328YTL/%33 

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%) - 

  

HİSSE BAŞINA TEMETTÜ  

  

Adi Hisse Senedi Sahiplerine (YTL/%) 0,0521YTL/%5 

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) - 

 
-                

 



TARİH:13/02/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: 2007 yılı Kar Dağıtımı hk. 
 
Şirketimizin 13.02.2008 tarihinde yapılan Yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulumuzun 8 Şubat 2008 
tarih ve 1350 sayılı kararının iptal edilmesine ve Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:25 sayılı 
tebliğ esasları uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan 31.12.2007 yılı 
net dönem karına ait, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun 
olarak hazırlanış olan ekli yeni kar dağıtım önerisinin 12 Mart 2008 tarihinde yapılacak olan Hissedarlar 
Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KAR  DAĞITIMI 
Ana sözleşmemizin 28. Maddesine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak 2007 yılı kar 
dağıtımına esas net dönem karının hesaplanmasında; henüz kar dağıtım kararı almamış olması nedeniyle 
bağlı ortaklıklarımızdan İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.’nin 2007 yılı karı hariç tutulmuş olup 
şirketimizin dönem karı dikkate alınmıştır. 
Seri:XI, No:25 tebliğ hükümlerine göre hesaplanmış, 2007 yılı kar dağıtımına esas dönem karı olan 45.797 
Bin YTL’nin aşağıdaki şekilde dağıtımını ve oluşan 13.361 Bin YTL tutarındaki ortaklara ortaklara birinci 
temettünün bedelsiz hisse senedi olarak tevdi edilmesini onaylarınıza sunarız. 
Kar Dağıtım Tablosu ekte ve Borsamız internet sitesinin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır. 
 
Kar Dağıtım Tablosu.pdf 

                
 

TARİH:15/02/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: 2007 yılı Kar Dağıtımı hk. 
 
Şirketimizin 2007 yılı karından yapılacak temettü dağıtımı ve kar dağıtımına ilişkin “Kar Dağıtım Tablosu” 
ekte bulunmaktadır. (Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.02.2008 tarih B.02.1.SPK.0.13-206-2553 sayılı yazısı 
ekindeki formata göre düzenlenmiştir.)  Şirketin düzeltilmiş kar dağıtım tablosu ekte basılı ve Türkçe internet 
sitemizde “Şirketler” bölümünde “Kar Payı Dağıtım Tablosu” başlığı altında pdf formatında yayınlanmaktadır. 
 
Kar Dağıtım Tablosu.pdf 

                
 

TARİH:12/03/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 

Özet Bilgi: 2007 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları hk. 

 
İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin 12.03.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; 
-Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 45.797 bin 
YTL’den, yasal kayıtlarda yer alan 25.469 bin YTL kar tutarı üzerinden hesaplanan 1.273 bin YTL birinci 
tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 14 bin YTL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan 
44.538 bin YTL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan 13.361 bin YTL’nin tamamının bedelsiz hisse 
senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına, kalan 31.177 bin YTL’nin olağandışı yedekler 
olarak ayrılmasına, kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımına 31.05.2008 tarihine kadar 
başlanmasına karar verildiği, 
-Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere H.Fevzi Onat, Seyfettin Uncular, 
Ertuğrul Bozgedik, Ethem Öz, Z.Hansu Uçar, Burak Akgüç ve Ömer Eryılmaz’ın seçilmelerine karar verildiği, 
-Şirket Denetçiliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ülker Yıldırımcan ve Yeşim Kandemir’in 
seçilmelerine karar verildiği, 
-Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2008 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT 
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine ilişkin Yönetim 
Kurulu kararının onaylandığı, 
-Yıl içinde yapılan 14 bin YTL tutarındaki bağış hakkında bilgi sunulduğu, 

Kar%20Dağıtım%20Tablosu.pdf
Kar%20Dağıtım%20Tablosu.pdf


-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 31.10.2007 tarih, Başbakanlık Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 04.12.2007 tarih ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2007 
tarihli izinleri uyarınca Şirket ana sözleşmesinin tadili istenen 3, 4, 6, 22, 24 ve 27. maddelerinin ve ana 
sözleşmeden çıkarılması istenen “Geçici Madde 1” başlıklı maddenin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanan şeklinin aynen kabul edildiği bildirilmiştir. 
Genel kurul toplantı tutanağı, ana sözleşme tadil metni ve Kar Dağıtım tablosu ekte yayınlanmakta olup, Kar 
Dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır. 
 
Olağan Genel Kurul Tutanağı-2007.pdf 
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli-2007.pdf 
 

                
 

TARİH:14/03/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu kararı hk. 

 
Şirketimizin 14.03.2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 12 Mart 2008 tarihinde toplanan 
şirketimiz olağan Genel Kurulunda alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler arasında 
yapılan görev dağılımı sonucunda;  
 Yönetim Kurulu Başkanlığına H. Fevzi Onat, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına M. Seyfettin 

Uncular'ın seçilmesine, 
 Yönetim Kurulu Başkanı, bir yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdür'den oluşan Kredi Komitesinin ilgili 

komite üyeliğine Ertuğrul Bozgedik'in seçilmesine, 
 Denetim Komitesi üyeliklerine Z. Hansu Uçar ve Ömer Eryılmaz'ın seçilmelerine,  
 Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine H. Fevzi Onat ve Ertuğrul Bozgedik'in seçilmelerine, 
 Risk Yönetimi Komitesi üyeliğine Z. Hansu Uçar'ın seçilmesine  

karar verilmiştir. 
                

 

TARİH:24/03/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Sermaye artırımı hk. 
 
Şirketimizin 24.03.2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye 
tavanı içerisinde 45.500.000 YTL artırılarak, 139.500.000.-YTL’dan 185.000.000 YTL’na yükseltilmesine 
karar verilmiştir. 
Arttırılan tutarın, 
- 13.361.000 YTL’sının 12 Mart 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında hissedarlarımızca 

onaylanan 2007 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2007 yılı kar paylarının hisse senedi 
olarak tevdi edilerek, 

- 31.209.000 YTL’sının Olağanüstü Yedeklerden, 930.000 YTL’sının Geçmiş Yıl Karlarından 
karşılanmasına, 

Gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 
                

 

TARİH:29/04/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na sunulan mali tabloları hk. 

 
Şirketimizin 01.01.2008-31.03.2008 dönemine ait, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 
sunulan bilanço ve gelir tablomuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.” 
Söz konusu mali tablolar Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” 
bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 
 
ISFIN-31.03.2008.pdf 

                

Olağan%20Genel%20Kurul%20Tutanağı-2007.pdf
Olağan%20Genel%20Kurul%20Hazirun%20Cetveli-2007.pdf
ISFIN-31.03.2008.pdf


TARİH:05/05/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu kararı hk. 

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanını seçmek ve şirket komitelerinin üyelerini belirlemek 
üzere toplandı. Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucunda, Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Suat İnce'nin seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Suat İnce'nin seçilmesine, 
konunun Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına karar verilmiştir. 

                
 

TARİH:05/05/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.  

 
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu kararı hk. 

 
Şirketimizin 05.05.2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik" 
uyarınca T.İş Bankası A.Ş. nezdinde teşkil edilen "Üst Düzey Risk Komitesi"nde gerektiğinde Şirketimizi 
temsil etmek üzere, yönetim kurulu başkanımız Suat İnce'nin görev yapmasına karar verilmiştir.  

                
 

TARİH:05/05/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu kararı hk. 

 
Şirketimizin 05.05.2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, H. Fevzi Onat'ın istifası ile boşalan 
yönetim kurulu üyeliğine Suat İnce'nin seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine, H. 
Fevzi Onat'ın mevcut birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına, konunun Ticaret Siciline tescili ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına oybirliği ile karar verilmiştir. 

                
 

TARİH:26/05/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Sermaye artırımı hk. 
 
Şirketimizin 26.05.2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 
nolu maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 24.03.2008 tarih ve 1385 sayılı kararı ile 
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin; 13.361.000 YTL 2007 yılı dönem karının, 31.209.000 YTL 
olağanüstü yedeklerin ve 930.000 YTL geçmiş yıl karlarının ilavesiyle, 139.500.000 YTL’dan 185.000.000 
YTL’na yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; 2007 yılı dönem karından, olağanüstü yedeklerden ve 
geçmiş yıl karlarından sermayeye ilave edilen toplam 45.500.000 YTL’nın 26.05.2008 tarihinde, fon 
hesabından, sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, 
1- Artırılan 45.500.000 YTL’lık sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların, pay sahiplerinde 

kaydileştirmeye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri 
çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, 

2- Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası 
Kurulu’na bildirilmesine, 

3- Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, 
Şirketin çıkarılmış sermayesinin 185.000.000 YTL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli 
işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. 

                
 

TARİH:29/05/2008 



 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Sermaye artırımı hk. 
 
Şirketimizin 12 Mart 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2007 dönem karı üzerinden 
hesaplanan 13.361 Bin YTL birinci temettü tutarının ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve 
kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımına 31.05.2008 tarihine kadar başlanmasına karar 
verilmiştir. 
Şirketimizin Yönetim Kurulu 24 Mayıs 2008 tarihinde toplanarak şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 
139.500.000 YTL’dan 185.000.000 YTL’na arttırımı ve artırımın 13.361.000 YTL’sının 2007 yılı karından 
karşılanmasına ilişkin olarak karar almış ve gerekli dökümantasyonun hazırlanmasının ardından Sermaye 
Piyasası Kurulu’na sermaye artırımına ilişkin müracaat yapılmıştır. Gerekli İznin alınması ile ilgili yasal 
prosedür halen devam etmektedir. 

                
 

TARİH:03/06/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Temsilcilik açılması hk. 

 
Şirketimizin 03.06.2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin İstanbul ve çevre 
illerdeki satış ve pazarlama faaliyetlerini daha etkin sürdürmesini sağlamak amacıyla, biri Avrupa yakası, 
biri ise Anadolu yakasında konumlandırılmak üzere İstanbul ili sınırları içinde iki yeni temsilcilik açılmasına 
ve gerekli izin ve işlemlerin tamamlanarak faaliyete geçirilmeleri için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine 
karar verilmiştir. 

                
 

TARİH:06/06/2008 
 

HABER:  
ISFIN  İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Konut Finansmanı izni başvurusu hk. 

 
Şirketimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 07.06.2007 tarih ve 2204 sayılı kararı 
gereğince, 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun'un 12'nci maddesine istinaden, konut finansmanı alanında finansal kiralama şirketi olarak faaliyet 
göstermek konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 
başvuruda bulunmuştur. 

                
 

TARİH:20/06/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. 
 
Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde 
aleyhte sonuçlanan vergi dava kararlarının Danıştay Dördüncü Dairesi tarafından lehte bozulması 
sonucunda ve ilgili Vergi Mahkemeleri tarafından verilen karar düzeltme hükümleri neticesinde, bugün 
itibariyle İş Factoring Finansman Hizmetleri'nin banka hesaplarına Beyoğlu V.D. Başkanlığından 472 bin 
YTL ve Beşiktaş V.D. Başkanlığından 6.947 Bin YTL olmak üzere toplam 7.419 Bin YTL aktarılmış olup 
kalan alacak tutarlarının önümüzdeki günlerde tahsil edilmesi beklenmektedir. Aynı davalar ile ilgili olarak 
halen şirketin kayıtlarında yeralan 7.904 Bin YTL tutarındaki dava karşılığı, yukarıda açıklanan hukuki 
gelişmeler sonucunda gelir kaydedilerek iptal edilecek, Vergi Dairelerinden yapılan tahsilatlar ise şirket 
kayıtlarında gelir kaydedilecektir. Şirketimizin İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki payı 
%78,23 olup, yukarıda açıklanan gelişmelerden şirketimizin konsolide mali tablolarına 12.000 Bin YTL 
civarında gelir etkisi beklenmektedir. 

                
TARİH:23/06/2008 



 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Sermaye artırımı hk. 
 
Şirketimiz sermayesinin 139.500.000 YTL'den 185.000.000 YTL'ye arttırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 
45.500.000 YTL'lik nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurul kaydına alınmıştır. 

 
                

 
TARİH:25/06/2008 

 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Bedelsiz Paylarin Dağitimina İlişkin 
Duyurudur. 
 
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde 13.361.000 YTL’lik 
kısmı 2007 yılı karından 31.209.000 YTL’lik kısmı olağanüstü yedek akçelerden ve 930.000 YTL’lik kısmı 
geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 139.500.000 YTL’den 185.000.000 YTL’ye artırılması 
nedeniyle ihraç edilen 45.500.000 YTL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu’nca 20.06.2008 
tarih ve 43/649 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma Ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya 
kamuca tekeffülü anlamına gelmez. 
Ortaklarımızın artırılan 45.500.000 YTL sermayeyi temsil eden paylardan ellerindeki payların %32,61648’ü 
oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. 
İhraç edilen paylar 2008 yılı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup kar elde edilmesi 
halinde ilk kez 2008 yılının karından temettü verilecektir. 
BDDK’nın 16.05.2008 tarih 6871 sayılı yazısında şirket sermayesinin 139.500.000 YTL’den 185.000.000 
YTL’na artırılmasında diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama ve Faktoring ve Finansman Şirketlerinin 
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri açısından sakınca bulunmadığı ifade 
edilmektedir. 
Başvuru şekli 
Bedelsiz pay alma haklarının kullanılması 26.06.2008 tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için 
süre sınırlaması yoktur. 
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa'da işlem gören 
pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. 
Sahibi bulundukları hisse senetlerini henüz kaydileştirmemiş ortaklarımızın bedelsiz pay alma haklarını 
kullanabilmeleri, ellerindeki hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası 
Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kayden izlenmeye başlanmasına (bu hisse 
senetlerinin kaydileştirilmesine) bağlıdır. 
31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra 
MKK'da kayden izlenmeye ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 
Ortaklarımızın hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre kaydileştirmeleri halinde, MKK'da 
kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına 
devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, Borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden Borsada 
işlem görebilmesi, fiziki hisse senetlerinin aracı kurumlar nezdinde hesap açılması ve bu kurumlara teslim 
edilmesi suretiyle kaydileştirilerek MKK'da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. 
Ortaklarımız fiziken muhafazasına devam edilen hisse senetlerinin kaydileştirilmesi işleminden sonra 
aşağıda başvuru adresine (Şirket Merkezi) yatırımcı hesap numarası ve MKK sicil numarası ile başvuracak 
ve Şirketimiz tarafından yapılan kontrol sonucunda bedelsiz pay alma haklarını kullanabileceklerdir. 
Başvuru Yerleri: 
Şirket Merkezi: Büyükdere Cad., İş Kuleleri, Kule:2, Kat:10 
4.Levent/İstanbul 
(Dağıtıma ilişkin duyuru metni, 25.06.2008 tarihli Referans ve Dünya Gazetelerinde yayınlanmıştır.) 

 
                

 
 
 

TARİH:27/06/2008 



 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Sermaye artırımı hk. 
 
Şirketimiz sermayesinin 139.500.000 YTL'den 185.000.000 YTL'ye arttırılmasına ilişkin tescil işlemleri 
tamamlanmıştır. Ticaret Sicil Memurluğundan verilen ilan metni ekte bilgilerinize sunulmuştur." 
Özel Durum Açıklaması ekinde yer alan sözkonusu ilan metninde tescilin 26.06.2008 tarihinde gerçekleştiği 
hususu yer almaktadır. 

                
 
 

TARİH:17/07/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Temsilcilik açılması hk. 

 
Şirketimizin 17.07.2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 
Merkezi İstanbul İli Beşiktaş İlçesi İş Kuleleri Kule:2 Kat:10 4. Levent/İstanbul adresinde bulunan ve 
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 242196/189764 sicil numarasında kayıtlı Şirketimiz tarafından, 
1)İstanbul İli Turgut Özal Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat:3 Daire 33 Ataşehir Kadıköy/İstanbul adresinde 
temsilcilik açılmasına, 
2)Temsilcilik unvanının İş Finansal Kiralama A.Ş. İstanbul Anadolu Bölge Temsilciliği olmasına, 
3)Temsilcilik sermayesinin 1 milyon Yeni Türk Lirası olmasına ve sözkonusu tutarın, şirketimizin mevcut 
ödenmiş sermayesinin 1 milyon YTL'sının ilgili Bölge Temsilciliğine tahsisi sureti ile karşılanmasına, 
4)T.C. Uyruklu Mimar Sinan Mah. Selim Dede Cd. No:34 Doğa Evleri C Blok D:6 Çekmeköy/İstanbul 
adresinde ikamet eden 34066264786 T.C. Kimlik No'lu Serkan Çetin'in süresiz olarak temsilciliği temsil ve 
ilzam etmek üzere İstanbul Anadolu Bölge Temsilcisi olarak atanmasına, 
karar verilmiş, kararın uygulaması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin 
alınarak tescil işlemlerinin yapılması hususlarında genel müdürlük yetkili kılınmıştır. 

                
 
 

TARİH:25/07/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu kararı hk. 

 
Şirketimizin 25.07.2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, 
Ertuğrul Bozgedik'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Bahattin Özarslantürk'ün seçilmesine ve 
kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine, Ertuğrul Bozgedik'in mevcut birinci derece imza yetkisinin 
kaldırılmasına, konunun Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına oybirliği ile karar 
verilmiştir. 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARİH:05/09/2008 



 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Temsilcilik açılması hk. 

 
Şirketimizin 05.09.2008 tarihinde yapılan Yönetim kurulu toplantısında; 
Merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesi İş Kuleleri Kule 2 Kat: 10 4. Levent, İstanbul adresinde bulunan ve 
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 242196/189764 sicil numarasında kayıtlı Şirketimiz tarafından 
1) İstanbul ili, Kartaltepe Mahallesi Kültür Sokak Metroport Business No: 1 Kat: 6 D: 137 Bahçelievler, 
İstanbul adresinde temsilcilik açılmasına, 
2) Temsilcilik ünvanının "İş Finansal Kiralama A.Ş. İstanbul Avrupa Bölge Temsilciliği" olmasına, 
3) Temsilcilik sermayesinin 1 milyon YTL olmasına ve söz konusu tutarın şirketimizin mevcut ödenmiş 
sermayesinin 1 milyon YTL'sinin ilgili bölge temsilciliğine tahsisi sureti ile karşılanmasına, 
4) T.C. Uyruklu Ataköy 4. Kısım S 205 Kat: 11 D: 43 Bakırköy, İstanbul adresinde ikaamet eden, 
33913575488 TC Kimlik No'lu Esma Toker'in süresiz olarak İstanbul Avrupa Bölge Temsilcisi olarak 
atanmasına, 
karar verilmiş, kararın uygulanması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin 
alınarak tescil işlemlerinin yapılması hususlarında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. 

                
 
 

TARİH:12/09/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu kararı hk. 

 
Şirketimizin 12.09.2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Avusturya merkezli finansal 
kiralama şirketi Raiffeisen Leasing Gmbh firması ile birlikte Türkiye'de finansal kiralama alanında faaliyet 
göstermek üzere görüşmelere başlaması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 

                
 

TARİH:12/09/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
12.09.2008 tarihli özel durum açıklaması sehven eksik yapılmış olup aşağıda yeni metin düzeltilerek tekrar 
gönderilmektedir. 
 
Şirketimiz yönetim kurulu Avusturya merkezli finansal kiralama şirketi Raiffeisen Leasing Gmbh ile birlikte 
Türkiye'de finansal kiralama alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurmak üzere görüşmelere 
başlanması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir. 

                
 

TARİH:23/10/2008 
 

HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu kararı hk. 

 
Şirketimizin 23.10.2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 
Ülker Yıldırımcan’ın istifası ile boşalan Şirketimiz denetçiliğine, Özgür Temel’in seçilmesinin Ticaret Siciline 
tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine karar verilmiştir. 

                
 
 
 
 

TARİH:21/11/2008 



 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı hk. 

 
Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin kayıtlı 
sermayesinin 200.000.000 YTL’dan 400.000.000.-YTL’na çıkarılmasına, şirket ana sözleşmesinin 6. 
maddesinin ilişikteki şekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 
başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
Tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. 
 
Ana Sözleşme Tadil Metni-Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı.pdf 
 

                
 
 
TARİH:25/11/2008 

 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin 25.11.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

 
Özet Bilgi: 12.09.2008 tarihli özel durum açıklaması hk bilgilendirme 

 
Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel durum açıklamasında yer alan hususlar hakkında Raiffeisen Leasing 
GMBH ile çalışmalarımız halen devam etmekte olup, gelişmelere bağlı olarak kamuya gerekli açıklamalar 
yapılacaktır. 
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