QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
Kuruluş ve Kurucular:
Madde 1:
Aşağıda adları yazılı kişiler tarafından 3226 sayılı Kanun Hükümlerine göre finansal kiralama
ile iştigal etmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim
şirket kurulmuştur.
Şirketin Kurucuları:
1- Finans Bank A.Ş. T.C. Uyruklu.
(Büyükdere Caddesi No.123 Gayrettepe/İstanbul)
2- Hüsnü Mustafa Özyeğin, T.C. Uyruklu.
Arifi Paşa Korusu Saba Apt. No.22/7 Bebek/İstanbul
3- Mehmet Ömer Arif Aras, T.C. Uyruklu
Toprakkale Sok. No.15/3 Etiler/İstanbul
4- Süleyman Sözen, T.C. Uyruklu
Halaskargazi Cad. 336/1 Şişli-İstanbul
5- Hasan Gürhan Berker, T.C. Uyruklu
Kazımkarabekir Paşa Sok. No.17/7 Erenköy/İstanbul

Şirketin Ünvanı:
Madde 2:
Şirketin Ünvanı "QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi"dir. Bu ünvan aşağıda
"şirket" olarak ifade edilmiştir.

Şirket Süresi:
Madde 3:
Şirket kati kuruluşundan itibaren başlamak üzere süresiz kurulmuştur.

Merkez ve Şubeler:
Madde 4:
Şirketin Merkezi "İstanbul”dadır. Adresi; “Nispetiye cad. Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler,
Beşiktaş, İstanbul”dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili kurumlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.
Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gösterdiği takdirde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’ndan ve ilgili merciilerden gereken kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye’de ve
yabancı ülkelerde şubeler açabilir.

Şirketin Amaç ve Konusu:
Madde 5:
Şirketin amaç ve iştigal konusu: Kanun ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak, iştigal konusu
içinde olmak veya ona yardımcı olmak ve yürürlükteki mevzuatın cevazı dahilinde
bulunmak koşuluyla başlıca şunlardır.
1-Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve
her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak.
2-6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edecek taşınır
veya taşınmaz malları ithal etmek, satın almak, kiralamak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek,
sigorta ettirmek, satmak veya devir ve temlik etmek,
3-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, amaç ve kousunu
gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul
kıymetleri ihraç etmek suretiyle Sermaye Piyasasından kaynak sağlamak,
4-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans
idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta
bulunmak,
5-Amaç ve konusu içinde kalmak şartıyla veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla
her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak, şahıs ve
sermaye şirketleri ortaklığı, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kurulmuş
olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bunları satmak, devir etmek veya tasfiye etmek,
6-6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde faaliyette bulunmak, bu
amaçla yurt içinde veya yurt dışında şube açmak,
7-Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte
gerçekleştirmek,
8-Teşvik gören yatırımlarının tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile
gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının
hak kazandığı teşviklerden yasal mevzuat çerçevesinde yararlanmak,
9-Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurt içi ve yurt
dışı kurumlarla gerçekleştirmek,
10-Kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara
devretmek, kiracı değişikliğini yapmak, kira alacaklarını iskonto ettirmek, devir ve temlik etmek,
11-Amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için;
a-Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve
gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,

b- Giriştiği iş ve taahhütlerin icab ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller
üzerinde, şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek,
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin
hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara
uyulur.
12-Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır
ve taşınmaz mallar ile finansal kiralama konusu yapmamak kaydı ile markalar, ünvanlar, knowhow gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler
tesis etmek,
13-Finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler
kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere ilişkin işlemlerle sınırlı
olmak şartı ile sigorta işlemlerine aracılık yapmak,
14-Yukarıda sayılan işlemlerden başka, ileride mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda
iştigal konusu genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel
Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket, karar konusu işleri
yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanabilmesi
için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izin alınacaktır.
15-Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde sosyal, kültürel, eğitim, sağlık gibi amaçlarla
kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim kurumlarına, üniversitelere ve benzeri kurum ve
kuruluşlara bağışta bulunabilir.

Tahvil ve Bono İhracı:
Madde 6:
Yönetim Kurulu, kâra iştirakli, hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller de dahil olmak üzere
her türlü tahvil ve varlığa dayalı menkul kıymet ile Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer
borçlanma senetlerini ihraç etmeye, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınmıştır.

Sermaye:
Madde 7:
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.1994 tarih ve 168 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 575.000.000.- (Beşyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, her
biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 57.500.000.000 (Elliyedimilyarbeşyüzmilyon) adet nama yazılı
paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 115.000.000.-(Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olup, söz konusu
çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2023 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle
genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Sözkonusu
yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek,
çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,
pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin
altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir

Hisse Senetlerinin Tabi Olduğu Kayıt ve Şartlar:
Madde 8:
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, paylar menkul kıymetler borsasına kote edilir.

Yönetim Kurulu:
Madde 9:
Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından kanuni mevzuatta belirtilen niteliklere sahip
ortaklar arasından seçilen ve en az 5 kişiden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin sayısını serbestçe tayin eder.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
ilişkin
düzenlemelerine
göre
tespit
edilir.
Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süreleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri
caizdir.
Yönetim Kurulu, şirket işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yayınlanan yönetmelik ve kanuni mevzuatta tarif edilen niteliklere sahip Genel Müdür,
Genel Müdür’ün önerisi üzerine Genel Müdür Yardımcılarını, Şube Yöneticilerini seçer.
Genel Müdür Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile alır.
Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız
üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi
onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu
aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur.
Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin 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
fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli
sayılmaz.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi
bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket
sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak
sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin Temsili:
Madde 10:
Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber
olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri
kararlaştırılarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen en az iki
imza yetkilisi tarafından, Şirket kaşesi altına vaazedecekleri imzaları ile imzalaması zorunludur.
Yönetim Kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde düzenleyeceği bir İç Yönerge ile Türk Ticaret
Kanunu’nda öngörülen Yönetim Kurulu’nun devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak
kaydıyla yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü
kişiye devredebilir. 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Denetçi:
Madde 11:
1-Denetçi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilir.
Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.
2-Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini
denetler ve denetim sonuçlarını teklifleriyle birlikte bir rapor halinde Genel Kurula sunar.
Denetçi raporu Genel Kurul Tutanakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilir.
Şirketin denetiminde sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Genel Kurul:
Madde 12:
1- Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar.
2- Çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414 nci maddeleri ve ilgili hükümler
uygulanır.
3- Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az
bir kez, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
4- Genel Kurul, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait
bir yerinde toplanır.
5- Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak
tesis etmesi (finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan ayni hak tesisi hariç) veya
kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut
imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim
İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli
nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin
yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının
bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun
onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan
işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem 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 işlemlere ilişkin Genel
Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

6- Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına
katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul
toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve
oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç
için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında
esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurullarda Toplantı ve Karar Nisabı:
Madde 13:
Genel Kurullarda Toplantı ve karar nisabında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu'nun 418 nci maddesi uygulanır. Genel Kurul gündeminde ana sözleşme değişikliğinin
yer alması halinde toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanununun 421 nci maddesi
uygulanır.

Oy Hakkı:
Madde 14:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin
her bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer
hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirkette
hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları
da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini İdare Meclisi tayin, tesbit ve ilan eder.

Toplantılarda Temsilci Bulunması:
Madde 15:
Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak toplantılarda
alınacak kararlar geçerli değildir.
Yasal mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul’larda bulunması zorunlu olan diğer kuruluş
temsilcilerine de Genel kurul toplantısı bildirilir.

İlanlar:
Madde 16:
Şirkete ait yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
Şirkete ilişkin ve yasalar gereğince yapılması gereken ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35 nci
maddesinin 4 üncü bendi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde
çıkan bir gazete ile en az iki hafta önce yapılır.
Ancak genel kurul toplantısına çağrı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Şirketin internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ilan

edilir. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce
yapılır. İlanda gündem bildirilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 35, 414, 416, 474 ve 532 inci dahil ilgili diğer maddeleri hükümleri
uygulanır.

Hesap Dönemi ve Muhasebe Sistemi:
Madde 17:
Şirketin yıllık hesap devresi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu
günü sona erer. Birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık
ayının sonuncu günü sona erer.
Şirket, tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kanunu ile
ilgili mevzuatta tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’na Gönderilecek Belgeler:
Madde 18:
1- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 6361 sayılı kanun ve ilgili yasal mevzutta
yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço ile kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere
süresi içinde gönderilir.
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız
denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca
belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca belirlenen esaslara uygun olarak
düzenlenen mali tablolar, raporlar ile istenilen diğer bilgi ve belgeler ilgili mevzuatta öngörülen
süreler içinde kuruma gönderilir.

Karın Tesbiti ve Dağıtımı:
Madde 19:
Şirketin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar, karşılıklar dahil) indirildikten
sonra kalan tutar safi karı teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.
a- % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b- Ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler düşülür.
c- Bakiye kardan, ortaklığın ödenmiş sermayesine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit
edilecek oran ve miktarlarda birinci kar payı ayrılır.
d- Birinci kar payına halel gelmeksizin şirketin safi karının % 3'ü, Genel Kurul Kararı ile
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine tahsis edilebilir.

e- Yıllık dağıtılabilir karın Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı
dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde
Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 522 nci maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar
kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına
Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.
f- Kalan kar, Genel Kurul Kararına göre ödenmiş kısmına bakılmaksızın kısmen veya tamamen
2. kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
g- Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte
ödeneceği Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre
tespit olunur.
h- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2-c madde hükmü saklıdır.
ı- Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri
için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kar aktarılmasına Yönetim Kurulu Üyelerine, memur, müstahdem ve işçilere
kardan pay dağıtılmasına karar veremez.

Yedek Akçeler:
Madde 20:
Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521 nci
maddeleri hükümleri uygulanır.

Yasal Hükümler:
Madde 21:
İş bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve
tebliğ hükümleri uygulanır.

