
TARİH:27/01/2012 
 

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

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

 
01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilen mali 
tablolarımızı ekte sunarız.  
 
ISFIN-BĠLANÇO-31.12.2011.pdf 
ISFIN-GELĠR TABLOSU-31.12.2011.pdf 
 

                

 
TARİH:16/02/2012 
 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. 

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 16.02.2012 

Genel Kurul Toplantı Türü  : Olağan 

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 

Tarihi : 21.03.2012 

Saati : 14:30 

Adresi : ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat 11 4.Levent-
Ġstanbul 

 
Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġĠRKETĠ'NĠN 21 MART 2012 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN  OLAĞAN 

GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AĠT 
G Ü N D E M 

 
1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı teĢkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi, 
2. 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi 

Raporunun okunması ve müzakeresi, 
3. 2011 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüĢülmesi ve karara bağlanması, 
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası, 
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 
7. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi, 
9. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluĢunun onaya sunulması, 
10. 2011 yılı bağıĢlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması, 
11. Dilek ve temenniler, 

 
 
Toplantı Yeri: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Genel Merkezi 
ĠĢ Kuleleri, Kule 2, Kat 11 
34330 4.Levent - Ġstanbul 
 
Toplantı Tarihi: 21 Mart 2012, Saat 14:30 
 

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISFIN-BİLANÇO-31.12.2011.pdf
ISFIN-GELİR%20TABLOSU-31.12.2011.pdf


TARİH:16/02/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: 2011 yılı Kar Dağıtımı hk. 
 
 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 16.02.2012 

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 

Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı 
(TL) 

: 15065000 

Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının 
Sermayeye Oranı (%) 

: 4,443 

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 

Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak 
Nakit Kar Payı 

:  

Brüt (TL) : 0 

Net (TL) : 0 

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Genel Kurul Toplantısında 
Belirlenecektir 

 
                

 
TARİH:17/02/2012 

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

 
Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para 
Cezası hk. 

 
Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı'nın 03.02.2012 tarih, 2448 sayı ve 394 nolu kararı ile, 5549 
Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi hükmünün ihlal 
edildiği gerekçesi ile ġirketimize hukuki itiraz yolları açık olmak üzere toplam 3.996.280 TL idari para 
cezası verilmesine karar verilmiĢtir. 
 

                
 

TARİH:24/02/2012 
 

HABER:  

ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır. 
 
Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı Tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para 
Cezasının Ödenmesi Hk. 

 
İlgi: 17.02.2012 tarihli özel durum açıklamamız. 

 
17.02.2012 tarihli özel durum açıklamamızla Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı'nın 03.02.2012 
tarih, 2448 sayı ve 364 nolu kararı ile, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 
Kanunun 3 üncü maddesi hükmünün ihlal edildiği gerekçesi ile ġirketimize hukuki itiraz yolları açık 
olmak üzere toplam 3.996.280 TL idari para cezası verildiği kamuya duyurulmuĢtu. 
 
Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından verilen idari para cezası  Ģirketimiz 
tarafından,  5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden 
yararlanılmak sureti ile 2.997.210 TL olarak, söz konusu karara karĢı dava açma hakkımız saklı kalmak 
kaydı ile  24.02.2012 tarihinde ödenmiĢtir. 
 

ġirketimiz söz konusu iĢlemlere karĢı bütün yasal haklarını kullanacaktır  
 

                
 
 
 
 
 



 
 

TARİH:24/02/2012 
 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Tahvil Halka Arzına ĠliĢkin Ġzahname hk. 

 

ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Halka Arzına iliĢkin Ġzahname tadil metni ektedir. 
 
Tahvil Izahname.pdf 

                

 
 

TARİH:24/02/2012 
 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Tahvil Halka Arzına ĠliĢkin Tasarruf Sahipleri Sirküleri hk. 

 

ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Halka Arzına ĠliĢkin Tasarruf Sahipleri Sirküleri Ektedir. 
 
Tahvil Sirkuler.pdf 

                

 
 

TARİH:28/02/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı Tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para 
Cezasına Yönelik Dava Açılması Hk.  
 
İlgi: 17.02.2012 ve 24.02.2012 tarihli özel durum açıklamalarımız. 
 
24.02.2012 tarihli özel durum açıklamamızla, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından 
verilen idari para cezası Ģirketimiz tarafından, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü 
çerçevesinde indirimden yararlanılmak sureti ile 2.997.210 TL olarak, söz konusu karara karĢı dava 
açma hakkımız saklı kalmak kaydı ile 24.02.2012 tarihinde ödendiği duyurulmuĢtu. 
 

Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı'nın idari para cezası verilmesine dair alınan kararına karĢı, 
ġirketimizce Ġstanbul Nöbetçi 28. Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruĢma açılması istemli olarak iptal 
davası açılmıĢtır. 

 
                

 
 

TARİH:06/03/2012 
 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: ġirketimiz ana sözleĢmesinin tadili hk. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"ine uyum sağlanmasını teminen, ġirketimizin ana sözleĢmesinin 4., 6., 8., 
9., 21., 24. ve 34 üncü maddelerinin iliĢikteki Ģekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için 
T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na baĢvurulmasına karar 
verilmiĢtir. 
 
Ana SözleĢme Tadil Metni.pdf 

 
                

 

Tahvil%20Izahname.pdf
Tahvil%20Sirkuler.pdf
Ana%20Sözleşme%20Tadil%20Metni.pdf


TARİH:06/03/2012 
 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: ġirketimizin 21.03.2012 tarihinde yapılacak olan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısının 
ertelenmesi hk. 
 
ġirketimizin 16.02.2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile, 21 Mart 2012 tarihinde Saat 14:30'da 
toplanmasına karar verilmiĢ olan ġirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, görülen lüzum 
üzerine ertelenmesine karar verilmiĢtir. 
 

                

 

TARİH:07/03/2012 
 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. 

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.03.2012 

Genel Kurul Toplantı Türü  : Olağan 

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 

Tarihi : 29.03.2012 

Saati : 15:30 - 16:00 

Adresi : ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat 11 4.Levent 
Ġstanbul 

 
Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġĠRKETĠ'NĠN 29 MART 2012 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN 

GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AĠT 
 

G Ü N D E M 
 

1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı teĢkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi, 
2. 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi 

Raporunun okunması ve müzakeresi,  
3. 2011 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüĢülmesi ve karara bağlanması,  
5. Dönem içinde boĢalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Ana SözleĢmenin 

9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması, 
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası, 
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 
8. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi, 
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kiĢilere izin 
verilmesi, 

11. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluĢunun onaya sunulması, 
12. Ücretlendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgi ve görüĢüne sunulması, 
13. 2011 yılı bağıĢlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması, 
14. Ġlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmıĢ olması kaydı ile, ġirket Ana SözleĢmesi'nin 4., 6., 8., 9., 

21., 24. ve 34 üncü Maddelerine iliĢkin tadillerin Genel Kurulun onayına sunulması, 
15. Dilek ve temenniler. 

 
 

Toplantı Yeri: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Genel Merkezi 
ĠĢ Kuleleri, Kule 2, Kat 11 
34330 4.Levent - Ġstanbul 
 
Toplantı Tarihi: 29 Mart 2012, Saat 15:30 

 
 
 
 
 
 



Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġĠRKETĠ'NĠN 29 MART 2012 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN  A GRUBU 
ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AĠT 

 
G Ü N D E M 

 
 

1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı teĢkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi, 
2. Ġlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmıĢ olması kaydı ile, ġirket Ana SözleĢmesi'nin 4., 6., 8., 9., 

21., 24. ve 34 üncü maddelerine iliĢkin tadillerin Genel Kurulun onayına sunulması, 
3. Dilek ve temenniler, 

 
 

Toplantı Yeri: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Genel Merkezi 
ĠĢ Kuleleri, Kule 2, Kat 11 
34330 4.Levent - Ġstanbul 
 
Toplantı Tarihi: 29 Mart 2012, Saat 16:00 
 

                

 
TARİH:09/03/2012 
 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi hk. 
 
29 Mart 2012 tarihinde yapılacak ġirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında, Kurumsal Yönetim 
Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ gereğince, Sayın Prof. Dr. Hakan Berüment ve 

Sayın Mehmet Rasgelener'in yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak sunulması Yönetim Kurulumuzca 
uygun görülmüĢtür. 
 

                

 
TARİH:29/03/2012 
 
HABER:  
ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. ’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır. 

 
Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. 29.03.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ve A 
Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Sonuçları hk. 
 

ALINAN KARARLAR / GÖRÜġÜLEN KONULAR: 
Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġĠRKETĠ 

29 MART 2012 TARĠHĠNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTI TUTANAĞI 

 
Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġĠRKETĠ'nin 2011 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 29 MART 
2012 PerĢembe günü, saat 15:30'da ġirket Merkezi olan ĠĢ Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent 
/Ġstanbul adresinde T.C. Ġstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü'nün 28.03.2012 tarih ve 
B.14.4.ĠLM.00.02.34/10.02.01-17-15941  sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Dilek 
Cengiz'in gözetiminde yapılmıĢtır. 
 
Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve ġirket Ana SözleĢmesinde öngörüldüğü gibi, 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2012 tarih ve 8026 sayılı nüshasının 868., 869., 870. ve 871. 
Sayfalarında; Dünya Gazetesi'nin 8 Mart 2012 tarihli nüshasının 16. sayfası ve 9 Mart 2012 tarihli 
nüshasının 6. sayfasında ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 8 Mart 2012 tarihli nüshasının 12. sayfası ve 9 Mart 

2012 tarihli nüshasının 13. sayfasında; 7 Mart 2012 tarihinde ĠMKB bünyesinde oluĢturulan Kamuyu 
Aydınlatma Platformunda (KAP) ve ġirketin www.isleasing.com.tr adresli internet sitesinde ilan edilmek 
ve ayrıca ĠMKB'de iĢlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve 
gündemi bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıĢtır. 
 
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Ģirketin toplam 339.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 
33.900.000.000 adet hisseden, 194.809.885,69.-TL'lik sermayeye karĢılık 19.478.303.069 adet hissenin 
asaleten, 2.685.500 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse 
anasözleĢmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaĢılması üzerine toplantı 
Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Suat Ġnce tarafından açılarak gündemin görüĢülmesine geçilmiĢtir. 



1.Ana SözleĢme'nin 25. maddesi gereği Divan BaĢkanlığını Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn. Suat Ġnce'nin 
yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda da oy toplama memurluğuna Sn. M. Armağan 
Saraçoğlu'nun, sekreterliğe Sn. Z. Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının 
imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiĢtir. 
 
2.2011 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız DıĢ 
Denetleme KuruluĢu Raporunun okunmasına geçilmiĢtir. Verilen önerge doğrultusunda 2011 yılı Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporunun, 34 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, 
ġirket Denetçi Raporu ile Bağımsız DıĢ Denetleme KuruluĢu Raporunun görüĢ bölümünün okunması oy 
birliği ile kabul edilmiĢtir. Denetçi Raporu ve Bağımsız DıĢ Denetleme KuruluĢu Raporu  verilen önergeler 
doğrultusunda okunarak müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi Kazım Oğuz Canyurt, finansal tablolarda 
özvarlık ve aktif karlılık oranlarının düĢtüğünü, yönetimin 2011 yılında baĢarılı bulmadığını, karlılığın 
düĢmesine rağmen personel giderlerinde artıĢ olduğunu, rakiplerle kıyaslandığında Ģirketin rakiplere 
kıyasla daha düĢük bir performans sergilediğini, Ģirketin T. ĠĢ Bankası A.ġ. iĢtiraki olması nedeniyle daha 
iyi performans sergilemesi gerektiğini, belirtti. Söz alan ġirket Genel Müdürü Sn. Oğuz Dincer ertelenmiĢ 
vergi geliri nedeniyle 2009 yılı karının yüksek olduğu, ġirketin portföyünün büyüdüğünü, buna rağmen 
rekabet koĢullarına bağlı olarak eriyen kar marjı nedeniyle karlılığın düĢtüğü bilgisini verdi. Personel 
giderlerindeki artıĢın, portföy büyüme ihtiyacı nedeniyle Ģirketin ihtiyaç duyduğu kadro artıĢından ve  yıl 
içinde ayrılan personele ödenen tazminat giderlerinden kaynaklandığı bilgisini verdi. Söz alan Divan 
BaĢkanı Sn. Suat ĠNCE, Ģirketin 2011 yılında, sektör ve ekonomik koĢullara rağmen baĢarılı bir 
performans sergilemiĢ olduğunu vurgulamıĢtır. Maddeye iliĢkin Maryland State Retirement And Pension 
System vekili Berna ÖZER 2.610.500 adet hisseyi temsilen çekimser oy kullanmıĢtır. 
 
3.2011 yılı bilanço ile gelir tablosunun okunmasına geçilmiĢtir. Verilen önerge doğrultusunda bilanço ve 
gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunmuĢ ve müzakere edilmiĢtir. 
 
4.ġirket Yönetim Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 1918 nolu kararı ile oluĢturulan 2011 yılı kar dağıtımı 
önerisinin görüĢülmesine geçilmiĢtir. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı 
uyarınca oluĢan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 52.473 bin TL'den, Ģirket yasal kayıtlarında yer 
alan 46.030 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 2.302 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin 
ayrılması ve yıl içinde yapılan 44 bin TL bağıĢın eklenmesi sonucu ulaĢılan 50.215 bin TL dağıtılabilir net 
dönem karından hesaplanan 15.065 bin TL'nin tamamının bedelsiz hisse senedi Ģeklinde ortaklara birinci 
temettü olarak dağıtılması, geriye kalan 35.106 bin TL'nin olağandıĢı yedekler olarak ayırılması, Ģirket 
konsolide net dönem karı içinde yer alan 6.099 TL tutarındaki ertelenmiĢ vergi giderinin daha önceki 
dönemlerde Ģirketin ertelenmiĢ vergi gelirlerinden oluĢan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiĢ vergi 
yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesi oy çokluğu ile 
onaylanmıĢtır. Kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımının 30.06.2012 tarihine kadar 
tamamlanması oy çokluğu ile onaylanmıĢtır. Pay sahibi Sn. Kazım Oğuz CANYURT  tarafından 
32.669.200 adet hisseyi temsilen red oyu kullanılmıĢtır. 
 
 
5.Dönem içinde istifa eden Sn. Ferhunde Aygen'in yerine seçilen Sn. Halil Eroğlu ve Sn. Z. Hansu Uçar'ın 
yerine seçilen Sn. M. Armağan Saraçoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına oy birliği ile 

karar verilmiĢtir. 
 
6.2011 yılı çalıĢmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi sahip oldukları payları oranında 
kendi ibralarında oy kullanmayarak bulunanların oyu ile ibra edildiler. Denetçiler, 2011 yılı 
çalıĢmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. 
 
7.Verilen önerge doğrultusunda, ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak 
üzere, 
 
 Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.'yi temsilen; 
 
  T.C. kimlik numarası 17138265362 olan ve Hacı Mehmet Sok. TibaĢ Dalyan Konut Sitesi No.24 Kat.11 
Fenerbahçe-Kadıköy / Ġstanbul adresinde mukim Sn. Suat Ġnce'nin 
 
  T.C. kimlik numarası 43723396838 olan ve AĢağı Dudullu Mah. Saraybosna Cad. ġileyolu SinpaĢ 
Avantgarden Sitesi BC1 Blok Ümraniye-Çekmeköy / Ġstanbul adresinde mukim Sn.  Ozan Gürsoy'un 
 
  T.C. kimlik numarası 18551310240 olan ve Cemil Topuzlu Cad. TibaĢ Blokları B Blok D:18 Fenerbahçe-
Kadıköy / Ġstanbul adresinde mukim Sn. Halil Eroğlu'nun (16 Mart 2012 tarih ve  12896 sayılı noter 
beyanıdır.) 
 
  T.C. kimlik numarası 69043048486 olan ve Ġbrağimağa Konutları B1/C Blok No:60 Acıbadem / Ġstanbul 
adresinde mukim Sn. A. Oğuz Dincer'in 
 



  T.C. kimlik numarası 16441442040 olan ve Barajyolu Cad. Battal Gazi Sk. Fulya Apt.No:6 D:4 AtaĢehir 
/ Ġstanbul adresinde mukim Sn. M. Armağan Saraçoğlu'nun 
 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak; 
 
  T.C. kimlik numarası 32746786238 olan ve Angora Evleri Dans Eden Sk. No:14 Beysukent / Ankara 
adresinde mukim Sn. M. Hakan Berument'in 
 
  T.C. kimlik numarası 11539051432 olan ve Dereüstü Caddesi No: 3-7 Elysium Cool Sitesi A Blok D:6 
KurtuluĢ ġiĢli / Ġstanbul adresinde mukim Sn. Mehmet Rasgelener'in 
 
 seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiĢtir. 
 
8.Verilen önerge doğrultusunda, ġirket Denetçiliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere (bir sonraki 
Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere) 
 
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.'yi temsilen; 
 
  T.C. kimlik numarası 49336407770 olan ve Yukarı Dudullu Mahallesi Aziz Bulvarı Merit Life Bulvar Sitesi 
A1-27 Ümraniye / Ġstanbul adresinde mukim Sn. Volkan Kublay'ın 
 
  T.C. kimlik numarası 27425231994 olan ve Sinan Ercan Cad. Hürriyet KutlutaĢ Sitesi No:21/B D:40 
Kadıköy / ĠSTANBUL adresinde mukim Sn. Hüseyin ÇalıĢkan'ın  
 
seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiĢtir. 
 
9.Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin 
her birine ayda brüt 6.000 TL, Denetçilerin her birine ayda brüt 4.500- TL ücret ödenmesine oy çokluğu 
ile karar verilmiĢtir. Maddeye iliĢkin College Retirement Equities Fund vekili Berna ÖZER 75.000 adet 
hisseyi temsilen çekimser oy kullanmıĢtır. 
 
10.Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yer verilen iĢlemler 
hakkında izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'nin 1.3.7. maddesinde 
yazılı iĢlemleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kiĢilere izin verilmesi oy birliği ile 
onaylanmıĢtır. 
 
11.Verilen önerge doğrultusunda, Ģirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2012 yılı 
bağımsız dıĢ denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik 
Anonim ġirketi'nin seçilmesine iliĢkin Yönetim Kurulu kararı oy çokluğu ile karar verilmiĢtir. Maddeye 
iliĢkin College Retirement Equities Fund vekili Berna ÖZER 75.000 adet hisseyi temsilen çekimser oy 
kullanmıĢtır. 
 
12.Verilen önerge doğrultusunda, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'ne uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme 

Politikası hakkında ortaklarımıza özet bilgi sunulmuĢtur. Maddeye iliĢkin College Retirement Equities 
Fund vekili Berna ÖZER 75.000 adet çekimser, Maryland State Retirement And Pension System vekili 
Berna ÖZER 2.610.500 adet hisseyi temsilen red oyu kullanılmıĢtır. 
 
13.Yıl içinde yapılan 44 bin TL tutarındaki bağıĢ hakkında bilgi sunulmuĢtur. Maddeye iliĢkin Maryland 
State Retirement And Pension System vekili Berna ÖZER 2.610.500 adet hisseyi temsilen çekimser oy 
kullanmıĢtır. 
 
14.Verilen önerge doğrultusunda, T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2012 tarih ve 
B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/854 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ġç Ticaret Genel 
Müdürlüğü'nün 27.03.2012 tarih ve B.21.0.ĠTG.0.03.00.01/431.02-39928-275005-2154 sayılı izni 
çerçevesinde, ġirket ana sözleĢmesinin 4., 6., 8., 9., 21., 24. ve 34 üncü maddelerinin aĢağıdaki tadil 
metninde yer alan yeni Ģekliyle değiĢtirilmesi hususu 19.480.988.569 oyun  kabulü sonucunda, oy birliği 
ile kabul edilmiĢtir. Onaylanan ana sözleĢme tadil tasarısı ekte yer almaktadır. 
 
YENĠ ġEKĠL 
 
Amaç ve Konu 
 
Madde 4 
 
ġirketin amacı ve iĢtigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dıĢı finansal kiralama 
faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) iĢlemleri yapmaktır. ġirket iĢtigal konusu 
içerisine giren iĢleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla iĢbirliği, gerçek veya tüzel kiĢilerle 



ortaklıklar, iĢ ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar Ģeklinde de gerçekleĢtirilebilir; bu faaliyetleri 
yerli ve yabancı Ģirketlerle de yapabilir. ġirket, amacı ve iĢtigal konusu içinde olmak veya amacına 
yardımcı nitelik taĢımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aĢağıdaki iĢlemleri 
yapabilir. 
 
 
a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iĢtigal 
konusunun gerçekleĢebilmesi için her türlü taĢınır ve taĢınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve 
hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat 
hükümlerini yerine getirerek eski, yenileĢtirilmiĢ ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama 
konusu yapabilir. 
 
b)  
i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı 
haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; 
ii) Vadeli satıĢlara, kiralama iĢlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara 
karĢılık menkul, ticari iĢletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; 
iii) ġirket lehine sağlanacak kredilerle Ģirketçe giriĢilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari iĢletme ve 
gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir. 
 
c) ĠĢtigal konusunun gerektirdiği finansman iĢlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt 
içi ve yurt dıĢı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt 
dıĢından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. 
 
d) Aracılık faaliyeti ve portföy iĢletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit 
yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. 
 
e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; 
Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleĢmelerini diğer kiralayanlara 
devredebilir. 
 
f) TeĢvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile 
gerçekleĢtirilmesi halinde kiracının teĢvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak 
kazandığı teĢviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya 
dolaylı olarak yararlanabilir. 
 
g) Finansal ve teknik danıĢmanlık verebilir veya bunları baĢkaları ile birlikte gerçekleĢtirebilir. 
 
h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. 
 
i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak 
kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. 

 
j) ġahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine 
tescil ettirebilir. 
 
k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıĢtırabilir. 
 
l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak Ģartıyla sigorta acentelik faaliyetinde 
bulunabilir. 
 
m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, ġirket kendi adına veya 3. kiĢiler 
lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. 
 
n) Ġlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir. 
 
o) Sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar 
dahilinde bağıĢ yapabilir. 
 
Yukarıda gösterilen konulardan baĢka, ileride Ģirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer iĢlerin Ģirket 
konusuna ithali bu ana sözleĢmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama 
ġirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüĢ alınarak tadili sureti ile olur. 
 
 
 



YENĠ ġEKĠL 
 
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri 
 
Madde 6 
 
ġirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değiĢik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu 
sisteme geçmiĢtir. 
ġirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya 
bölünmüĢtür. 
ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi 339.000.000.-TL olup, bu sermayenin, 
  Beheri 1 Kr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluĢan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı 
(A) grubu, 
  Beheri 1 Kr nominal değerde 33.300.000.000 adet hisseden oluĢan toplam 333.000.000.-TL'si nama 
yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiĢtir. 
 
ġirketin çıkarılmıĢ sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı 
aĢağıda yer almaktadır: 
 

Pay Sahibi (A) Grubu Hisseler 

Tutar (TL) 

(B) Grubu  Hisseler 

Tutar (TL) 

Tüm Hisseler 

Tutar (TL) 

Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 3.000.000,00 91.222.072,37 94.222.072,37 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.  2.550.000,00 94.268.400,00 96.818.400,00 

T. ġiĢe ve Cam Fab.  A.ġ.  225.000,00 33.559,32 258.559,32 

NemtaĢ Nemrut Liman ĠĢletmeleri A.ġ. 225.000,00 - 225.000,00 

CamiĢ Yatırım Holding A.ġ. - 2.826.023,15 2.826.023,15 

Halka Arz Edilen - 144.649.945,16 144.649.945,16 

Toplam 6.000.000,00 333.000.000,00 339.000.000,00 

 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı 
için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ 
sayılır. 

 

Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. 
 
ġirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmıĢ 
sermayeyi artırmaya yetkilidir. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
YENĠ ġEKĠL 
 
Yönetim Kurulu 
 
Madde 8 

 
ġirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden 

oluĢan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim 
kurulunun doğal üyesidir. 
Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. 
 
Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre 
seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 



Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyulur. 
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iĢlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleĢmeye aykırı sayılır. 
YENĠ ġEKĠL 
 
Yönetim Kurulunun Süresi 
 
Madde 9 
 
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. 
 
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri 
mümkündür. 
 
Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiĢtirebilir. 
 
Yönetim Kurulu üyeliğinde boĢalma olması halinde, Yönetim Kurulu, boĢalan üyeyi seçer ve yapılacak 
ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunar. 

 
YENĠ ġEKĠL 
 
Toplantıya Çağrı ve Gündem 
 
Madde 21 
 
Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler 
de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar. 
 
Bundan baĢka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici 
nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya 
veya genel kurul toplanacak ise görüĢülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak 
gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeĢ gün önce verilmesi gereklidir. 
 
Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun 
toplantıya çağrılması ve istenen konuların tartıĢılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir. 

 
Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına iliĢkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin 
yanı sıra, elektronik haberleĢme dahil her türlü iletiĢim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı 
tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. 

 
Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin 
belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleĢmede değiĢiklik yapmak üzere genel kurulun 

toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden baĢka değiĢtirilmesi önerilen 
ana sözleĢmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. 
 
Gündemde yer almayan konular görüĢülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, Ģirket merkezinin 
bulunduğu Ġstanbul'da toplanır. 

 
YENĠ ġEKĠL 
 
Ana SözleĢme DeğiĢikliği, Nitelikli Kararlar, Toplantı ve Karar Nisabı 
 
Madde 24 
 
ġirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü asgari 
toplantı nisabı uygulanır. 
Genel kurullarda, bu ana sözleĢmede yapılacak bilumum değiĢiklikler için (A) grubu payları temsil eden 
hissedarların muvafakatı Ģarttır. 
Ana sözleĢme değiĢikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüĢü aranır. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değiĢiklik tasarıları genel kurulda 
görüĢülemez. 
 
Ana sözleĢme değiĢikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal 
Kiralama ġirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
 



Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dıĢında, mevcut oyların çoğunluğu ile 
alınır.  
 
Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve Ģirketin her 
türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliĢkin 
iĢlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine uyulur. 
 
Madde 24.1 Önemli Nitelikteki ĠĢlemlerin Genel Kurulda GörüĢülmesi 
 
ġirketin faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama iĢlemleri hariç olmak üzere; varlıklarının 
tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, 
önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya 
konusunu değiĢtirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından 
önemli nitelikte iĢlem sayılır. Ġlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki iĢlemlere iliĢkin genel kurul kararı 
gerekmedikçe söz konusu iĢlemlere iliĢkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin 
çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki iĢlemlerde bağımsız üyelerin 
çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan 
iĢlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, iĢlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel 
kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki iĢlemlere taraf olanların iliĢkili taraf olması durumunda, 
genel kurul toplantılarında iliĢkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı 
bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. 
 
Madde 24.2 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri ve Üçüncü KiĢiler Lehine Teminat, Ġpotek ve Rehin Verilmesinin Genel 
Kurulda GörüĢülmesi 
 
ġirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine 
iliĢkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin 
çoğunluğunun söz konusu iĢlemi onaylamaması halinde, bu durum iĢleme iliĢkin yeterli bilgiyi içerecek 
Ģekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve iĢlem genel kurul onayına 
sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, iĢlemin tarafları ve bunlarla iliĢkili kiĢilerin oy 
kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara 
katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı 
nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara 
uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.  
 
YENĠ ġEKĠL 
 
Ġlanlar 
 
Madde 34 
 

ġirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Ģirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete 
ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. 
 
 
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve 
bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. 
 
15.Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüĢülecek baĢka konu 
olmadığından toplantı BaĢkan tarafından pay sahiplerine teĢekkür edilerek kapatılmıĢtır. 

 
Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġĠRKETĠ 

29 MART 2012 TARĠHĠNDE YAPILAN A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

 
Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġĠRKETĠ'nin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 
MART 2012 PerĢembe günü, saat 16:00'da ġirket Merkezi olan ĠĢ Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent 
/Ġstanbul adresinde T.C. Ġstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü'nün 28.03.2012 tarih ve 
ve B.14.4.ĠLM.00.02.34/10.02.01-18-15942  sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Komiseri 
Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıĢtır. 
 
Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve ġirket Ana SözleĢmesinde öngörüldüğü gibi, 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2012  tarih ve 8026 sayılı nüshasının 868., 869., 870. ve 871. 
sayfalarında, Dünya Gazetesi'nin 8 Mart 2012 tarihli nüshasının 16. sayfası ve 9 Mart 2012 tarihli 
nüshasının 6. sayfasında ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 8 Mart 2012 tarihli nüshasının 12. sayfası ve 9 Mart 



2012 tarihli nüshasının 13. sayfasında, 7 Mart 2012 tarihinde ĠMKB bünyesinde oluĢturulan Kamuyu 
Aydınlatma Platformunda (KAP) ve ġirketin www.isleasing.com.tr adresli internet sitesinde ilan edilmek ve 
ayrıca ĠMKB'de iĢlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve 
gündemi bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıĢtır. 

 
Hazirun cetvelinin tetkikinden, A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahiplerinin tamamının toplantıya iĢtirak ettikleri, 
Ģirketin A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri hisseleri olan toplam 6.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 
600.000.000 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse 
anasözleĢmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaĢılması üzerine toplantı 
Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Suat Ġnce tarafından açılarak gündemin görüĢülmesine geçilmiĢtir. 

 
1.Ana SözleĢme'nin 25. maddesi gereği Divan BaĢkanlığını Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sn. Suat Ġnce'nin 
yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda da oy toplama memurluğuna Sn. M. Armağan Saraçoğlu'nun, 
sekreterliğe Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için 
Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiĢtir. 
 
2.Verilen önerge doğrultusunda, T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2012 tarih ve 
B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/854 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ġç Ticaret Genel 
Müdürlüğü'nün 27.03.2012 tarih ve B.21.0.ĠTG.0.03.00.01/431.02-39928-275005-2154 sayılı izni 
çerçevesinde, ġirket ana sözleĢmesinin 4., 6., 8., 9., 21., 24. ve 34 üncü maddelerinin aĢağıdaki tadil 
metninde yer alan yeni Ģekliyle değiĢtirilmesi hususu 600.000.000 oyun  kabulü sonucunda, oy birliği ile 
kabul edilmiĢtir. Onaylanan ana sözleĢme tadil tasarısı ekte yer almaktadır. 

 
YENĠ ġEKĠL 
 
Amaç ve Konu 
 
Madde 4 
 
ġirketin amacı ve iĢtigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dıĢı finansal kiralama 
faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) iĢlemleri yapmaktır. ġirket iĢtigal konusu içerisine 
giren iĢleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla iĢbirliği, gerçek veya tüzel kiĢilerle ortaklıklar, iĢ 
ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar Ģeklinde de gerçekleĢtirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı 
Ģirketlerle de yapabilir. ġirket, amacı ve iĢtigal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taĢımak 
ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aĢağıdaki iĢlemleri yapabilir. 
 
a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iĢtigal 
konusunun gerçekleĢebilmesi için her türlü taĢınır ve taĢınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve 
hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat 
hükümlerini yerine getirerek eski, yenileĢtirilmiĢ ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama 
konusu yapabilir. 
 
b)  

i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı 
haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir; 
ii) Vadeli satıĢlara, kiralama iĢlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara 
karĢılık menkul, ticari iĢletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir; 
iii) ġirket lehine sağlanacak kredilerle Ģirketçe giriĢilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari iĢletme ve 
gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir. 
 
c) ĠĢtigal konusunun gerektirdiği finansman iĢlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi 
ve yurt dıĢı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt 
dıĢından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. 
 
d) Aracılık faaliyeti ve portföy iĢletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit 
yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir. 
 
e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; 
Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleĢmelerini diğer kiralayanlara 
devredebilir. 
 
f) TeĢvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile 
gerçekleĢtirilmesi halinde kiracının teĢvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak 
kazandığı teĢviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya 
dolaylı olarak yararlanabilir. 
 



g) Finansal ve teknik danıĢmanlık verebilir veya bunları baĢkaları ile birlikte gerçekleĢtirebilir. 
 
h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir. 
 
i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla 
iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. 
 
j) ġahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine 
tescil ettirebilir. 
 
k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıĢtırabilir. 
 
l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak Ģartıyla sigorta acentelik faaliyetinde 
bulunabilir. 
 
m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, ġirket kendi adına veya 3. kiĢiler 
lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. 
 
n) Ġlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir. 
 
o) Sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar 
dahilinde bağıĢ yapabilir. 
 
Yukarıda gösterilen konulardan baĢka, ileride Ģirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer iĢlerin Ģirket 
konusuna ithali bu ana sözleĢmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama 
ġirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüĢ alınarak tadili sureti ile olur. 

 
YENĠ ġEKĠL 
 
Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri 
 
Madde 6 
 
ġirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değiĢik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu 
sisteme geçmiĢtir. 
ġirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya 
bölünmüĢtür. 
ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi 339.000.000.-TL olup, bu sermayenin, 
  Beheri 1 Kr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluĢan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) 
grubu, 
  Beheri 1 Kr nominal değerde 33.300.000.000 adet hisseden oluĢan toplam 333.000.000.-TL'si nama 

yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiĢtir. 
 
ġirketin çıkarılmıĢ sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aĢağıda 
yer almaktadır: 

Pay Sahibi (A) Grubu Hisseler 

Tutar (TL) 

(B) Grubu  Hisseler 

Tutar (TL) 

Tüm Hisseler 

Tutar (TL) 

Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 3.000.000,00 91.222.072,37 94.222.072,37 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.  2.550.000,00 94.268.400,00 96.818.400,00 

T. ġiĢe ve Cam Fab.  A.ġ.  225.000,00 33.559,32 258.559,32 

NemtaĢ Nemrut Liman ĠĢletmeleri A.ġ. 225.000,00 - 225.000,00 

CamiĢ Yatırım Holding A.ġ. - 2.826.023,15 2.826.023,15 

Halka Arz Edilen - 144.649.945,16 144.649.945,16 

Toplam 6.000.000,00 333.000.000,00 339.000.000,00 

 
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı 
için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır. 



Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. 
ġirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmıĢ 
sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 
YENĠ ġEKĠL 
 
Yönetim Kurulu 
 
Madde 8 
 
ġirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden 
oluĢan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim 
kurulunun doğal üyesidir. 
Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. 
 
Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre seçilen 
bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyulur. 
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iĢlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleĢmeye aykırı sayılır. 
 
 
YENĠ ġEKĠL 
 
Yönetim Kurulunun Süresi 
 
Madde 9 
 
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. 
 
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri 
mümkündür. 
 
Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiĢtirebilir. 
 
Yönetim Kurulu üyeliğinde boĢalma olması halinde, Yönetim Kurulu, boĢalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk 
toplantıda Genel Kurul'un onayına sunar. 
 

 
YENĠ ġEKĠL 
 
Toplantıya Çağrı ve Gündem 
 
Madde 21 
 
Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de 
zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar. 
 
Bundan baĢka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici 
nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya 
veya genel kurul toplanacak ise görüĢülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak 
gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeĢ gün önce verilmesi gereklidir. 
 
Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun 
toplantıya çağrılması ve istenen konuların tartıĢılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir. 
 
Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına iliĢkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, 
elektronik haberleĢme dahil her türlü iletiĢim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden 
asgari üç hafta önce yapılır. 
 



Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin 
belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleĢmede değiĢiklik yapmak üzere genel kurulun 
toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden baĢka değiĢtirilmesi önerilen ana 
sözleĢmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. 
 
Gündemde yer almayan konular görüĢülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, Ģirket merkezinin 
bulunduğu Ġstanbul'da toplanır. 
 

 
YENĠ ġEKĠL 
 
Ana SözleĢme DeğiĢikliği, Nitelikli Kararlar, Toplantı ve Karar Nisabı 
Madde 24 
 
ġirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü asgari 
toplantı nisabı uygulanır. 
Genel kurullarda, bu ana sözleĢmede yapılacak bilumum değiĢiklikler için (A) grubu payları temsil eden 
hissedarların muvafakatı Ģarttır. 
Ana sözleĢme değiĢikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüĢü aranır. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değiĢiklik tasarıları genel kurulda 
görüĢülemez. 
 
Ana sözleĢme değiĢikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal 
Kiralama ġirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dıĢında, mevcut oyların çoğunluğu ile 
alınır.  
 
Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve Ģirketin her 
türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliĢkin 
iĢlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine uyulur. 

 
Madde 24.1 Önemli Nitelikteki ĠĢlemlerin Genel Kurulda GörüĢülmesi 
 
ġirketin faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama iĢlemleri hariç olmak üzere; varlıklarının 
tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, 
önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya 
konusunu değiĢtirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından 
önemli nitelikte iĢlem sayılır. Ġlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki iĢlemlere iliĢkin genel kurul kararı 
gerekmedikçe söz konusu iĢlemlere iliĢkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin 
çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki iĢlemlerde bağımsız üyelerin 
çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan 
iĢlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, iĢlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız 

yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel 
kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki iĢlemlere taraf olanların iliĢkili taraf olması durumunda, 
genel kurul toplantılarında iliĢkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı 
bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. 
 
Madde 24.2 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri ve Üçüncü KiĢiler Lehine Teminat, Ġpotek ve Rehin Verilmesinin Genel 
Kurulda GörüĢülmesi 
 
ġirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine 
iliĢkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin 
çoğunluğunun söz konusu iĢlemi onaylamaması halinde, bu durum iĢleme iliĢkin yeterli bilgiyi içerecek 
Ģekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve iĢlem genel kurul onayına 
sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, iĢlemin tarafları ve bunlarla iliĢkili kiĢilerin oy 
kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara 
katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı 
nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara 
uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.  
 
 
 
 
 
 



YENĠ ġEKĠL 
 
Ġlanlar 
Madde 34 
 
ġirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Ģirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete 
ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. 
 
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve 
bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. 
 
3. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüĢülecek baĢka konu 
olmadığından toplantı BaĢkan tarafından pay sahiplerine teĢekkür edilerek kapatılmıĢtır. 
 

                

 
 

TARİH:30/03/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı hk. 

 
ġirketimizin 29.03.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 29 Mart 2012 tarihinde toplanan 
Ģirketimiz olağan Genel Kurulunda alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler arasında 
yapılan görev dağılımı sonucunda, 
 
Yönetim Kurulu BaĢkanlığına Sn. Suat ĠNCE'nin seçilmesine, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığına Sn. 

Ozan GÜRSOY'un seçilmesine, Yönetim Kurulu BaĢkanı, bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den 
oluĢan Kredi Komitesinin ilgili komite üyeliğine Sn. Ozan GÜRSOY'un seçilmesine, Denetim Komitesi 
üyeliklerine Sn. M. Hakan BERUMENT ve Sn. Mehmet RASGELENER'in seçilmelerine, 30/12/2011 tarihli ve 
28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim 
Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ"in 4.5.1 nolu maddesi uyarınca, Riskin Erken 
Saptanması Komitesinin görevlerinin Risk Yönetimi Komitesi tarafından; Ücretlendirme Komitesi ile Aday 
Gösterme Komitesinin görevlerinin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Risk 
Yönetimi Komitesi üyeliklerine Sn. Mehmet RASGELENER ve Sn. M. Armağan SARAÇOĞLU'nun 
seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Hakan BERUMENT, Sn. Ozan GÜRSOY ve Sn. 
M. Armağan SARAÇOĞLU'nun seçilmelerine karar verilmiĢtir. 
 

                

 
TARİH:03/04/2012 

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

 
Özet Bilgi: 29.03.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Tutanağın 3.Maddesi Ġle 
Ġlgili Düzeltme hk. 

 
ġirketimizin 29.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına iliĢkin Toplantı Tutanağı 
29.03.2012 tarihinde kamuya açıklanmıĢtır. Toplantıda gündemin 3. maddesi gereği, 2011 yılı bilanço ve 
gelir tablosu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile onaylanmıĢ olmakla birlikte, sehven tutanağa 
yazılmamıĢtır. Oylama sonucu tutanak metnine Bakanlık Komiserinin onayı ile eklenmiĢ olup, son hali ekte 
sunulmaktadır.  
 
2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 

2011%20Olağan%20Genel%20Kurul%20Toplantı%20Tutanağı.pdf


TARİH:16/04/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: Sermaye Artırımı hk. 
 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 16.04.2012 

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 600000000 

Artırım Öncesi ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL) : 339000000 

Artırım Sonrası ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL) : 389000000 

Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 

Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 0 

Rüçhan Haklarının Kullanımına ĠliĢkin Kısıtlama : Yok 

Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların SatıĢına ĠliĢkin Açıklama : - 

Satılamayan Payların Taahhüdüne ĠliĢkin Açıklama : - 

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 50000000 

Temettüden (TL) : 15065000 

Ġç Kaynaklardan (TL) : 34935000 

Olağanüstü Yedekler : 34935000 

Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 14,74926 

Devralma Yoluyla BirleĢme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0 

Ana SözleĢme DeğiĢikliğine ĠliĢkin Bilgi (varsa) : - 

                

 
TARİH:27/04/2012 

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

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

 
01.01.2012-31.03.2012 dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilen mali 
tablolarımızı ekte sunarız.  
 
ISFIN-BĠLANÇO-31.03.2012.pdf 
ISFIN-GELĠR TABLOSU-31.03.2012.pdf 
 

                

 
TARİH:10/05/2012 

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

 
Özet Bilgi: Borçlanma Aracı Ġhracı Ġçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi hk. 

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.05.2012 

Öngörülen Ġhracın Nominal Tutarı  : 100.000.000 TL 

Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü : Finansman Bonosu 
ve/veya Tahvil 

Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi : - 

Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : - 

Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı : - 

Öngörülen SatıĢ ġekli : Henüz belli değildir 

 
ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Yönetim Kurulu'nun 10.05.2012 tarihli toplantısında, ġirketimizin finansman 
ihtiyacını karĢılamak üzere 100 milyon TL nominal bedelle finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına iliĢkin 
tüm ihraç Ģartlarının belirlenmesi, ihracın vade, faiz, dağıtım esaslarının ve tahsisatların belirlenmesi, 
satıĢların tamamlanması ve Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda iĢlem görmesi de dahil olmak üzere 
gerekli bütün iĢlemlerin yerine getirilmesine iliĢkin süreçlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine 
karar verilmiĢtir.                        

ISFIN-BİLANÇO-31.03.2012.pdf
ISFIN-GELİR%20TABLOSU-31.03.2012.pdf


TARİH:16/04/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: Sermaye Artırımı hk. (Güncelleme) 
 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.05.2012 

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 600000000 

Artırım Öncesi ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL) : 339000000 

Artırım Sonrası ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL) : 389000000 

Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 

Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) 
(TL) 

: 0 

Rüçhan Haklarının Kullanımına ĠliĢkin Kısıtlama : Yok 

Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların SatıĢına ĠliĢkin 
Açıklama 

: - 

Satılamayan Payların Taahhüdüne ĠliĢkin Açıklama : - 

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 50000000 

Temettüden (TL) : 15065000 

Ġç Kaynaklardan (TL) : 34935000 

Olağanüstü Yedekler : 34935000 

Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 14,74926 

Devralma Yoluyla BirleĢme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0 

Ana SözleĢme DeğiĢikliğine ĠliĢkin Bilgi (varsa) : - 

 
ġirketimiz esas sözleĢmesinin 6 nolu maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 16 Nisan 
2012 tarih ve 1936 sayılı kararı ile ġirketimizin çıkarılmıĢ sermayesinin; 15.065.000.- TL'sının 29 Mart 
2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2011 yılına iliĢkin kar 
dağıtım önerisi doğrultusunda, 2011 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilerek, 34.935.000.- 
TL'sının olağanüstü yedeklerden karĢılanmak suretiyle 339.000.000.- TL'den 389.000.000.- TL'ye 
yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; 2011 yılı dönem karından ve olağanüstü yedeklerden 
sermayeye ilave edilen toplam 50.000.000.- TL'nın 28 Mayıs 2012 tarihinde, fon hesabından sermaye 
hesabına aktarıldığı tespit edilerek, 

 
1.  Artırılan 50.000.000.- TL'lık sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların, pay sahiplerine 

kaydileĢtirmeye iliĢkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. düzenlemeleri 
çerçevesinde usulüne uygun Ģekilde dağıtılmasına, 
 

2. Sermaye artırımı iĢlemlerinin 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, Ģirket 
çıkarılmıĢ sermayesinin 389.000.000.- TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli iĢlemlerin 
yapılmasına, karar verilmiĢtir. 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARİH:16/04/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 1. 
Kupon Ödemesi hk.  

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 

Kupon Ödeme Tarihi : 31.05.2012 

Kupon Faiz Oranı : % 2,58 

Kupon Ödeme Tutarı : 2.579.999,52 

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 1 

 
ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 100.000.000.-TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli 
TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

                

 
 

TARİH:31/05/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 2. 
Kupon Ödeme Faiz Oranı hk.  

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 

Kupon Ödeme Tarihi : 29.08.2012 

Kupon Faiz Oranı : % 2,63 

Kupon Ödeme Tutarı : - 

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 2 

 
ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 100.000.000.-TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli 
TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine iliĢkin faiz oranı %2,63 olarak 
belirlenmiĢtir. 

                

 
TARİH:05/06/2012 

 
HABER:  

ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin açıklaması aĢağıda yer almaktadır. 
 
Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Sermaye Artırımı Nedeniyle Ġhraç Edilecek Payların SPK Tarafından 
Kurul Kaydına Alınması hk.  
 

Mevcut ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL) : 339000000 

UlaĢılacak ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL) : 389000000 

Sermaye Artırım Tutarı (TL) : 50000000 

Bedelli (TL) : 0 

Bedelli (%) : 0 

Bedelsiz (TL) : 50000000 

Bedelsiz (%) : 14,74926 

Sermaye Azaltım Tutarı (TL) : 0 

Sermaye Azaltım Oranı (%) : 0 

Kayda Alma / Onay Tarihi : 05.06.2012 

 
ġirketimiz sermayesinin 339.000.000 TL'den 389.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 
50.000.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.06.2012 tarih ve 50/610 sayı 
ile kurul kaydına alınmıĢtır. 
 

                

 
 
 



TARİH:06/06/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Bedelsiz Pay Dağıtımına ĠliĢkin Duyurudur. 
 

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 600000000 

Artırım Öncesi ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL) : 339000000 

Artırım Sonrası ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL) : 389000000 

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 50000000 

Ġç Kaynaklardan (TL) : 34935000 

Temettüden (TL) : 15065000 

Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 14,74926 

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım BaĢlangıç Tarihi : 08.06.2012 

Artırılan Sermayeyi Temsilen Ġhraç Edilen Paylar Ġlk Defa Hangi 
Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? 

: 2012 

 
ġirketimiz çıkarılmıĢ sermayesinin 600.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 15.065.000.- TL'lik 
kısmı 2011 yılı karından, 34.935.000.- TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden karĢılanmak suretiyle 
339.000.000.- TL'den 389.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 50.000.000.- TL nominal 
değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 05.06.2012 tarih ve 50/610 sayı ile kayda alınmıĢtır. Ancak 
kayda alınma Ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. 

 
Ortaklarımızın artırılan 50.000.000.- TL sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların 
%14,74926'i oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Ġhraç edilen paylar 2012 yılı hesap 
dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi halinde ilk kez 2012 yılının 
karından temettü verilecektir. 
 
BDDK'nın 22.05.2012 tarih ve 10526 sayılı yazısında, ġirket sermayesinin 339.000.000.- TL'den 
389.000.000.- TL'ye artırılmasında diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 10.10.2006 
tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman ġirketlerinin KuruluĢ ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri açısından sakınca 
bulunmadığı ifade edilmektedir. 
 
BAġVURU ġEKLĠ 
 
Bedelsiz pay alma haklarının kullanılması, 08.06.2012 tarihinde baĢlayacaktır. Bedelsiz pay alma iĢlemi 
için süre sınırlaması yoktur. 
 
Payları Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme iliĢkin 
düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye baĢlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa'da iĢlem 

gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. 
 
Sahibi bulundukları hisse senetlerini henüz kaydileĢtirmemiĢ ortaklarımızın bedelsiz pay alma haklarını 
kullanabilmeleri, ellerindeki hisse senetlerinin Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından Sermaye Piyasası 
Mevzuatının kaydi sisteme iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde  kayden izlenmeye baĢlanmasına (bu 
hisse senetlerinin kaydileĢtirilmesine) bağlıdır. 

 
31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra 
MKK'da kayden izlenmeye ve yönetime iliĢkin haklar da MKK tarafından kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 
Ortaklarımızın hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre kaydileĢtirmeleri halinde, MKK'da 
kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına 
devam edilen kaydileĢtirilmemiĢ hisse senetleri, borsada iĢlem göremeyecektir. Bunların yeniden 
borsada iĢlem görebilmesi, fiziki hisse senetlerinin aracı kurumlar nezdinde hesap açılması ve bu 
kurumlara teslim edilmesi suretiyle kaydileĢtirilerek MKK'da hak sahipliklerine iliĢkin kayıtların 
oluĢturulmasına bağlıdır. Ortaklarımız fiziken muhafazasına devam edilen hisse senetlerinin 

kaydileĢtirilmesi iĢleminden sonra aĢağıda baĢvuru adresine (ġirket Merkezi) yatırımcı hesap numarası 
ve MKK sicil numarası ile baĢvurucak ve ġirketimiz tarafından yapılan kontrol sonucunda bedelsiz pay 
alma haklarını kullanabileceklerdir. 

 
BAġVURU YERLERĠ: 

 
ġirket Merkezi : Büyükdere Cad.ĠĢ Kuleleri Kule:2 Kat:10 
4.Levent / ĠSTANBUL 
Tel: (0212) 350 74 00 

                



TARİH:13/06/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Tahsisli SatıĢ Sonuçları Hk. 
 

Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının 
ISIN Kodu 

: TRSISFN61412 

Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının 
Türü  

: Tahvil 

SatıĢ ġekli : Tahsisli satıĢ 

Ġhracın Nominal Tutarı  : 50.000.000 TL 

Satılan Nominal Tutar  : 50.000.000 TL 

Ġhraç Fiyatı : 100 TL 

Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının 
Vadesi 

: 2 Yıl vadeli, Vade sonu 10.06.2014 

Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının 
Ġtfa Planı 

: 2 Yıl vadeli, 3 ayda bir toplam 8 kupon ödemeli, vade 
sonunda anapara ödemeli. 

Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının 
Faiz Oranı 

: Birinci kupon faiz oranı: %2,58 

 
ġirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2012 tarih ve 45/T-611 numaralı kurul kayıt belgesi ile 
100.000.000 TL nominal değerli kayda alınan tahvillerinden, 50.000.00 TL nominal değerli, 2 yıl vadeli 
ve 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 12.06.2012 tarihinde tahsisli satıĢ olarak TRSISFN61412 ISIN 
kodu ile gerçekleĢmiĢtir. Tahvilin birinci kupon basit dönemsel faiz oranı %2,58 olarak belirlenmiĢ, 
tahvilin satıĢ sırasındaki yıllık bileĢik faizi %10,76 olarak kesinleĢtirilmiĢtir. SatıĢ sonuçları aĢağıda 
sunulmaktadır. 

 
Vade   : 2 yıl, itfa tarihi 10.06.2014 
Birinci Kupon Faiz Oranı : % 2,58 
Fiyatı   : 100 TL 
Kupon Ödeme Tarihleri : 
1.Kupon Ödeme Tarihi : 11.09.2012 
2.Kupon Ödeme Tarihi : 11.12.2012 
3.Kupon Ödeme Tarihi : 12.03.2013 
4.Kupon Ödeme Tarihi : 11.06.2013 
5.Kupon Ödeme Tarihi : 10.09.2013 
6.Kupon Ödeme Tarihi : 10.12.2013 
7.Kupon Ödeme Tarihi : 11.03.2014 
8.Kupon ve Anapara Geri Ödeme Tarihi: 10.06.2014 

 

Dağıtım Sonuçları: 
Yatırımcı Sayısı: 19 
Nominal Tutar: 50.000.000 TL 
Parasal Tutar : 50.000.000 TL 
 

                

 
TARİH:27/07/2012 

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

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

 
01.01.2012-30.06.2012 dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilen mali 
tablolarımızı ekte sunarız.  
 
ISFIN-BĠLANÇO-30.06.2012.pdf 
ISFIN-GELĠR TABLOSU-30.06.2012.pdf 
 
 

                

 
 

ISFIN-BİLANÇO-30.06.2012.pdf
ISFIN-GELİR%20TABLOSU-30.06.2012.pdf


TARİH:27/08/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu üye ataması hk. 

 
ġirketimizin 27.08.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 
 
6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi 
uyarınca, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Suat ĠNCE'nin ve Sayın Ozan GÜRSOY'un, ilk 
genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
tekrar atanmalarına ve kendilerine 29.03.2012 tarih ve 1933 sayılı yönetim kurulu kararı ile verilen 
yönetim kurulundaki görevleri ile 1. Derece imza yetkilerinin devamına karar verilmiĢtir. 

  
                

 
TARİH:29/08/2012 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 2. 
Kupon Ödemesi hk.  

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 

Kupon Ödeme Tarihi : 29.08.2012 

Kupon Faiz Oranı : % 2,63 

Kupon Ödeme Tutarı : 2.629.999,45 

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 2 

 
ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 100.000.000.-TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli 
TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

                

 
TARİH:29/08/2012 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 3. 
Kupon Ödeme Faiz Oranı hk.  

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 

Kupon Ödeme Tarihi : 28.11.2012 

Kupon Faiz Oranı : % 2,25 

Kupon Ödeme Tutarı : - 

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 3 

 
ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 100.000.000.-TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli 
TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine iliĢkin faiz oranı %2,25 olarak 
belirlenmiĢtir. 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARİH:03/09/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu üye ataması hk. 

 
ġirketimizin 03.09.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 

 
6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi 
uyarınca, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın A.Oğuz DĠNCER'in ve Sayın M.Armağan 
SARAÇOĞLU'nun, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmalarına ve kendilerine 29.03.2012 tarih ve 1933 sayılı yönetim kurulu 
kararı ile verilen yönetim kurulundaki görevleri ile 1. Derece imza yetkilerinin devamına karar verilmiĢtir. 

 
                

 
TARİH:06/09/2012 

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

 
Özet Bilgi: Yönetim Kurulu üye ataması hk. 

 
ġirketimizin 06.09.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 

 
6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi 
uyarınca, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Halil EROĞLU'nun, ilk genel kurulun onayına 
sunulmak üzere, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmalarına ve 
kendilerine 29.03.2012 tarih ve 1933 sayılı yönetim kurulu kararı ile verilen yönetim kurulundaki görevleri 
ile 1. Derece imza yetkilerinin devamına karar verilmiĢtir. 
 

                

 
TARİH:11/09/2012 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 1. 
Kupon Ödemesi hk.  

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 

Kupon Ödeme Tarihi : 11.09.2012 

Kupon Faiz Oranı : % 2,58 

Kupon Ödeme Tutarı : 1.290.000.- TL 

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 1 

 
ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 50.000.000.-TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 
ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

                

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARİH:11/09/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 2. 
Kupon Ödeme Faiz Oranı hk.  

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 

Kupon Ödeme Tarihi : 11.12.2012 

Kupon Faiz Oranı : % 2,18 

Kupon Ödeme Tutarı : - 

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 2 

 
ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 50.000.000.-TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 
ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine iliĢkin faiz oranı %2,18 olarak belirlenmiĢtir. 
 

                

 
 
TARİH:17/09/2012 

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

 
Özet Bilgi: ġirket Denetçiliği seçimi hk. 

 
ġirketimizin 17.09.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 

 
ġirketimiz denetçiliğinden istifa ederek ayrılan Sayın Volkan Kublay'ın yerine diğer denetçi Sayın Hüseyin 
ÇalıĢkan tarafından Sayın Doruk Yurtkuran'ın seçilmesi hususunun, tescil ve ilanına karar verilmiĢtir. 

 
                

 
 

TARİH:28/09/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: 28.09.2012 vadeli ĠĢ Finansal  Kiralama A.ġ. Finansman Bonosu Ġtfası Hakkında 

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRFISFN91218 

Ġtfa Olacak Borçlanma Aracının Türü : Finansman Bonosu 

Ġtfa Tarihi : 28.09.2012 

Varsa Kupon Faiz Oranı : Yoktur 

Varsa Kupon Ödeme Tutarı : Yoktur 

Anapara/Vade Sonu Ödeme Tutarı : 100.000.000 TL / 100.000.000 TL 

 
ġirketimiz tarafından 29-30 Eylül 2011 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleĢtirilen 360 gün 
vadeli, TRFISFN91218 ISIN kodlu, 100.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibariyla 
vadesi gelmiĢ olup, itfa iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARİH:05/10/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: Bir Basın Organında Yer Verilen Haber Hakkında 

 
5 Ekim 2012 tarihinde bir basın organında yer verilen haberle ilgili olarak aĢağıdaki açıklamanın 
yapılması gerekli görülmüĢtür. 
 
Söz konusu haberde geçen ġirketimizin taraf olduğu Ġstanbul 24. Sulh Ceza mahkemesinde görülen idari 
para cezasının iptali talepli davaya iliĢkin asılsız ifadeler gerçeği yansıtmamakta olup, konuya iliĢkin 
açıklamalarımıza 17.02.2012, 24.02.2012 ve 28.02.2012 tarihli duyurularımızda yer verilmiĢtir. Söz 
konusu yayınlara iliĢkin Ģirketimiz gerekli hukuki giriĢimlerde bulunmuĢtur. 

 
                

 
TARİH:31/10/2012 

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

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

 
01.01.2012-30.09.2012 dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilen mali 
tablolarımızı ekte sunarız.  
 
ISFIN-BĠLANÇO-30.09.2012.pdf 
ISFIN-GELĠR TABLOSU-30.09.2012.pdf 
 

                

 
TARİH:28/11/2012 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 3. 
Kupon Ödemesi hk.  

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 

Kupon Ödeme Tarihi : 28.11.2012 

Kupon Faiz Oranı : % 2,25 

Kupon Ödeme Tutarı : 2.249.999,62 TL 

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 3 

 
ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 100.000.000.-TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli 
TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISFIN-BİLANÇO-30.09.2012.pdf
ISFIN-GELİR%20TABLOSU-30.09.2012.pdf


TARİH:28/11/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 4. 
Kupon Ödeme Faiz Oranı hk.  

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 

Kupon Ödeme Tarihi : 27.02.2013 

Kupon Faiz Oranı : % 1,89 

Kupon Ödeme Tutarı : - 

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 4 

 
ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 100.000.000.-TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli 
TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine iliĢkin faiz oranı %1,89 olarak 
belirlenmiĢtir. 
  

                

 
TARİH:10/12/2012 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 3. 
Kupon Ödeme Faiz Oranı hk.  

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 

Kupon Ödeme Tarihi : 12.03.2012 

Kupon Faiz Oranı : % 1,79 

Kupon Ödeme Tutarı : - 

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 3 

 
ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 50.000.000.-TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 
ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine iliĢkin faiz oranı %1,79 olarak belirlenmiĢtir. 
 

                

TARİH:11/12/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 2. 
Kupon Ödemesi hk.  

 

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 

Kupon Ödeme Tarihi : 11.12.2012 

Kupon Faiz Oranı : % 2,18 

Kupon Ödeme Tutarı : - 

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 2 

 
ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleĢtirilen 50.000.000.-TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 
ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARİH:12/12/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı Tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para 
Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı Hk. 

 
İlgi: 17.02.2012, 24.02.2012 ve 28.02.2012 tarihli özel durum açıklamalarımız 
 
28.02.2012 tarihli özel durum açıklamamızla, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı'nın idari para cezası 
verilmesine dair alınan kararına karĢı, ġirketimizce Ġstanbul Nöbetçi 28. Sulh Ceza Mahkemesi'nde 
duruĢma açılması istemli olarak iptal davası açıldığı duyurulmuĢtu.   
Ġstanbul 24. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ġirketimiz aleyhine karar verilmiĢ olup, karara istinaden 
gerekli temyiz süreci baĢlatılacaktır. 
 

                

 
 

TARİH:24/12/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: Merkez Adres DeğiĢikliği hk. 

 
ġirketimizin “ĠĢ Kuleleri Kule:2 Kat:10 34330 4. Levent-Ġstanbul olan Genel Müdürlük adresi 24 Aralık 
2012 tarihinden itibaren “ĠĢ Kuleleri Kule:1 Kat:6 34330 4.Levent-Ġstanbul” olarak değiĢmiĢtir.  
 

                

 
 
TARİH:28/12/2012 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Güncellenmesi hk. 

 
28.12.2011 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan ġirketimizin kurumsal yönetim 
derecelendirme notu, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ġ. tarafından yapılan 
inceleme sonucunda 10 üzerinden 8,58'den (%85,79) 9,03'e (%90,31) yükseltilmiĢtir. 

 
Kurumsal derecelendirme notumuz, SPK'nın konuya iliĢkin ilke kararları çerçevesinde ağırlıklandırılmıĢ dört 
ana baĢlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve ġeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında 
yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiĢ olup, güncellenmiĢ olarak ana baĢlıklar itibariyle dağılımı 
aĢağıda verilmektedir. 

 
Alt Kategoriler  Ağırlık Alınan Not 2011 Alınan Not 2012 
Pay Sahipleri 0,25 8,15 8,30 
Kamuyu Aydınlatma ve ġeffaflık 0,35 9,50 9,53 
Menfaat Sahipleri 0,15 9,29 9,53 
Yönetim Kurulu 0,25 7,28 8,75 
Toplam 1,00 8,58 9,03 

 
Kurumsal yönetim derecelendirmesine iliĢkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri 
A.ġ.'nin hazırlamıĢ olduğu rapora ġirketimizin internet sitesinden (www.isleasing.com.tr ) ulaĢılması 

mümkündür.  
 
 

                

 
 
 
 
 
 



TARİH:28/12/2012 
 

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

 
Özet Bilgi: ġirketimizin Tahsili GecikmiĢ Finansal Kiralama Alacaklarından seçilerek oluĢturulan 
portföyünün Varlık Yönetim ġirketine satıĢı hk. 

 
ġirketimizin Tahsili GecikmiĢ Finansal Kiralama Alacaklarından seçilerek oluĢturulan portföyünden, 30 
Eylül 2012 dönemi itibariyle, Tasfiye hesaplarında izlenen 10.351.105 TL değerindeki alacakları ile geçmiĢ 
dönemlerde ġirketin aktifinden silinmiĢ olan 5.579.555 TL değerindeki alacaklarından oluĢan toplam 
15.930.660 TL değerindeki tahsili gecikmiĢ alacağın, 188.957,02 TL bedel karĢılığında satılmasına iliĢkin 
ġirketimiz ile LBT Varlık Yönetim A.ġ. arasında 28 Aralık 2012 tarihinde satıĢ sözleĢmesi imzalanmıĢtır.  
 
SatıĢ bedeli 28 Aralık 2012 tarihinde tahsil edilmiĢ olup, satıĢa iliĢkin tutarlar ġirketimizin 31 Aralık 2012 
tarihli mali tablolarına yansıtılacaktır. 
 

                

 


