FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’NİN
29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 15:00’TE YAPILACAK
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin 2012 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem
maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 29.03.2013 Cuma günü, saat 15:00’te
Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:3 Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde toplantıya
çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.
Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için ;
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik
ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.
Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay
sahipleri bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (EGKS) bildirmek
zorundadır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS’ye güvenli elektronik imza ile giriş
yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim
bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli
elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel
kurula katılmaları mümkün değildir. TTK’nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar
adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına
kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS
üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları
zorunludur.
Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri
gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin
Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz
tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri
durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 28 Mart
2013 günü saat:16:00’ya kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin
Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları
gerekmektedir.
Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012
tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine
uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak Ortaklarımızın
vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini
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Şirket genel merkezimizden yada www.finansleasing.com.tr adresindeki Şirket internet
sitesinden temin ederek, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 esasları çerçevesinde
öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini
toplantı gününden en az bir hafta önce 22 Mart 2013 Cuma günü saat:16:00’ya kadar
Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla arz ve rica ederiz.
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

15)

Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı’na toplantı
tutanağı imza yetkisi verilmesi,
2012 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması
ve müzakeresi,
2012 yılına ait Denetçi Raporu’nun okunması,
Bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.’nin (Deloitte) hazırladığı finansal tabloların okunması, müzakeresi
ve tasdiki,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı
ayrı ayrı ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363.
maddesi gereği yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması,
Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye
adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
Denetçinin seçimi ve denetçiye ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu’na yetki
verilmesi,
2012 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
Şirket yönetim kurulunca hazırlanan “Finans Finansal Kiralama A.Ş. Genel
Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” nin Genel Kurul’un
onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli izinlerin
alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi’nin 4., 5., 9., 11., 12., 13., 15., 16.,
17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerinde yapılan değişikliklerin görüşülerek Genel
Kurul’un onayına sunulması,
Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in
(Seri:IV, No:56) 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili
mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
Dilek ve temenniler.
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VEKALETNAME
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’nin 29.03.2013 Cuma Günü saat 15:00’te
Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:3 Etiler, Beşiktaş, İSTANBUL adresinde yapılacak
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni
temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
üzere ....................................................................... vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya
yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda
oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;
a)Tertip ve Serisi,
b)Numarası,
c)Adet-Nominal Değeri,
d)Oy’da İmtiyazı Olup Olmadığı,
e)Hamiline-Nama Yazılı Olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İMZASI

:

ADRESİ

:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d)
şıkkı için açıklama yapılır.
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SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ
AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na
Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ve Seri:IV, No:56-No:57
sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”
gereğince yapılması gerekli açkılamalar bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık yapısı, Oy hakları ve İmtiyazlar;
Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş
itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) TL olup,
her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı nama yazılı 11.500.000.000 adet paya
bölünmüştür.
Ana sözleşmemizde oy haklarının kullanımına dair bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Ortaklar

Ortaklık Payı

Finansbank A.Ş.

51,06%

National Bank of Greece S.A.

29,87%

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

17,99%

Diğer

1,08%
100,00%

2.Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Şirket
Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki
Değişiklikler Hakkında Bilgi;
Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği
bulunmamaktadır.
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3.Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin İlgili
Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde
Konulmasına İlişkin Talepleri;
İlgili kurum ve kuruluşların 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde
konulması talebi bulunmamaktadır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili
Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin
Eski ve Yeni Şekilleri;
Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu’nun
Başkanlığında şirket merkezinde yapılan toplantısında;

Sayın Sinan ŞAHİNBAŞ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi, Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuatta
meydana gelen değişiklikler nedeniyle, şirket ana sözleşmesinin yasal mevzuata uyumlu
hale getirilmesi amacıyla, şirket ana sözleşmesinin 4., 5., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18.,
19., 20. ve 21. maddelerinde değişiklik yapılmasına, ana sözleşme değişiklikleri için yasal
mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilerek gerekli izinlerin
alınmasına, ilgili işlemlerin ikmaline,
oybirliği ile karar verildi.
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Merkez ve Şubeler :
Madde 4:

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.

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.
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Şirket Yönetim Kurulu lüzüm ve ihtiyaç
gösterdiği takdirde Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’ndan ve ilgili merciilerden
gereken kanuni izinleri almak suretiyle
Türkiye’de ve yabancı ülkelerde şubeler,
temsicilikler açabilir.

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.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Şirketin Amaç ve Konusu :
Madde 5:

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.

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 1- Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve
dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak
ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak.
ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak.
2- Finansal Kiralama Kanunu 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,

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
konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü
borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve
benzeri
menkul kıymetleri ihraç etmek
suretiyle Sermaye Piyasasından kaynak
sağlamak,

3- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde, amaç ve
konusunu 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,

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

5-Amaç ve konusu içinde kalmak şartıyla
veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek
amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere
girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği
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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,

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-Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak
milli ve milletlerarası nitelikte temsilcilik,
vekalet ve acentelikler veya benzeri aracılık
faaliyetlerinde
bulunmak, komisyon
muameleleri yapmak, temsilcilik veya acentelik
kurmak,

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 7-Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda
bulunmak veya bunları başka şahıslar ile bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte
birlikte gerçekleştirmek,
gerçekleştirmek,
8-Teşvik
belgesine
bağlanmış
bulunan
yatırımların tamamının veya bir bölümünün
finansal kiralama
ile
gerçekleştirilmesi
halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen
ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı
teşviklerden DPT'nin tespit ettiği
esaslar
dahilinde yararlanmak,

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 9-Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı
veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurt içi veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurt içi ve
ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek,
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,

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 11-Amaç ve konusu ile
tahakkuk ettirilebilmesi için;
tahakkuk ettirilebilmesi için;

ilgili

hususların

a-Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler a-Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler
almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve
gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,
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,

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

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
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belirlenen esaslara uyulur.

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, know-how gibi gayri maddi değerleri
almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü
hak ve mükellefiyetler tesis etmek,

12-Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak
veya
alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü
taşınır ve taşınmaz mallar ile finansal kiralama
konusu yapmamak kaydı ile markalar, ünvanlar,
know-how gibi gayri maddi değerleri almak,
satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve
mükellefiyetler tesis etmek,

13-Finansal kiralama konusu mallarla sınırlı 13-Finansal kiralama veya faaliyet kiralaması
olmak şartı ile sigorta acentalığı yapmak,
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.

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.

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.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Yönetim Kurulu :
Madde 9:

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.

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 Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
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Kurulu’nun
kurumsal
düzenlemelerine
göre

yönetime
tespit

ilişkin Kurulu’nun
kurumsal
edilir. düzenlemelerine
göre

yönetime
tespit

ilişkin
edilir.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde, Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde,
Yönetim
Kurulu Üyelerini her zaman Yönetim
Kurulu Üyelerini her zaman
değiştirebilir.
değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için
seçilirler. Süreleri biten üyelerin tekrar seçilirler. Süreleri biten üyelerin tekrar
seçilmeleri caizdir.
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 Yöneticileri ve
temsilcilerini seçer.
Genel Müdür
üyesidir.

Yönetim

Kurulunun

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.

doğal Genel Müdür
üyesidir.

Yönetim

Kurulunun

doğal

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu
ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır
bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine 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.

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 Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması
önemli
nitelikte
sayılan
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde bakımından
işlemlerde
ve
şirketin
her
türlü
ilişkili
taraf
ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve

9

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin uyulur.
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.

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.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Denetçiler :
Madde 11:

Denetçi :
Madde 11:

1-Şirketin iki denetçisi bulunur. Denetçiler 1-Denetçi,
Türk
Ticaret
Kanunu
bir heyet teşkil eder.
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-Denetçiler yüksek öğrenim görmüş, iktisat,
hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olan ortak veya ortak olmayan kişiler
arasından Genel Kurulca seçilirler.
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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.
3- Denetçiler Genel Kurul tarafından her
vakit
azil
ve yerlerine diğer kimseler
seçilebilir. Ortaklar arasından seçilen denetçiler
azillerinden dolayı tazminat
isteyemezler.
Süreleri biten denetçilerin yeniden seçilmeleri
caizdir.
4- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal
Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre
şirket
faaliyetlerini
denetlerler ve denetim sonuçlarını teklifleriyle
birlikte bir rapor halinde Genel Kurula sunarlar.
Denetçilerin raporu Genel Kurul Tutanakları
ile
birlikte
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’na gönderilir.
5- Denetçilere, Genel Kurul tarafından tayin
olunacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Genel Kurul :
Madde 12:

Genel Kurul :
Madde 12:

1-Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak 1-Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak
toplanırlar.
toplanırlar.
2-Çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 2-Çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun
355, 365, 366 ve 368' inci maddeleri hükümleri 410, 411 ve 414 nci maddeleri ve ilgili
uygulanır.
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.

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 4- Genel Kurul, şirketin idare merkezinde
veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer
müsait bir yerinde toplanır.
müsait bir yerinde toplanır.
5- Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli 5- Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli

11

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 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 işlemlerde taraf
olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel
kurul toplantılarında ilişkili 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.

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.
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(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Genel Kurullarda Toplantı ve Karar Nisabı :
Madde 13:

Genel Kurullarda Toplantı ve Karar Nisabı :
Madde 13:

Genel Kurullarda Toplantı ve karar nisabında
Türk
Ticaret Kanunu'nun 372. maddesi
uygulanır. Genel Kurul gündeminde ana
sözleşme değişikliğinin yer alması halinde
toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret
Kanununun 388. maddesi uygulanır.

Genel Kurullarda Toplantı ve karar nisabında
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.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Toplantılarda Temsilci Bulunması :
Madde 15:

Toplantılarda Temsilci Bulunması :
Madde 15:

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin
yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak
kararlar geçerli değildir.

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.

Yasal mevzuatta öngörülen ve Genel
Kurul’larda bulunması zorunlu olan diğer
kuruluş temsilcilerine de Genel Kurul toplantısı
bildirilir.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

İlanlar :
Madde 16:

İlanlar :
Madde 16:

Şirkete ait yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Şirkete ait yapılacak ilanlarda Türk Ticaret
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Şirkete ilişkin ve yasalar gereğince yapılması
gereken ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun
37.maddesinin 4.bendi hükümleri saklı kalmak
koşuluyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde
çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel
yapılır.

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 Kurulun toplantıya çağrılmasına Ancak genel kurul toplantısına çağrı Türkiye
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ait
ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun
368.maddesi hükümleri gereğince ilan
ve
toplantı günleri dışında en az iki hafta önce
yapılması zorunludur.

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 37, 368, 370, 397 ve Türk Ticaret Kanunu'nun 35, 414, 416, 474
438'inci dahil ilgili diğer maddeleri hükümleri ve 532 inci dahil ilgili diğer maddeleri
uygulanır.
hükümleri uygulanır.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Hesap Dönemi ve Muhasebe Sistemi :
Madde 17:

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.

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 Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuatta tespit olunan usul ve esaslara
uymakla yükümlüdür.

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.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’na Gönderilecek Belgeler :
Madde 18:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na
ve
Bankacılık
Düzenleme
ve
Denetleme
Kurumu’na Gönderilecek Belgeler :
Madde 18:

1-Bilanço ile kar ve zarar cetvellerinin
denetçilerce onaylı birer örneği genel kurulun
toplandığı
tarihten
ilgili mevzuatlarda
öngörülen süre içinde, Yönetim Kurulu ve
denetçilerin raporları, Genel Kurul tutanakları
ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na
gönderilir.

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 Sermaye Piyasası Kurulunca
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düzenlenmesi

öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız
denetlemeye
tabi
olunması durumunda
bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası
Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde
Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve
kamuya duyurulur.

öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız
denetlemeye
tabi
olunması durumunda
bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası
Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde
Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve
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.

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.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Karın Tesbiti ve Dağıtımı :
Madde 19:

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.

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.

a- % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b-Ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni b-Ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni
yükümlülükler düşülür.
yükümlülükler düşülür.
c-Bakiye
kardan,
ortaklığın
ödenmiş
sermayesine
göre,
Sermaye Piyasası
Kurulu'nca tesbit edilecek oran ve miktarlarda
birinci kar payı ayrılır.

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.

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 466. ve
468. maddelerindeki düzenlemeler dışındaki
ihtiyatlar kullanılarak Sermaye
Piyasası
Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar

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
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payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından
çoğunlukla karar verilebilir.
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.

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.

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 466/3. madde h-Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2-c madde
hükmü saklıdır.
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.

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.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Yedek Akçeler :
Madde 20:

Yedek Akçeler :
Madde 20:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler
hakkında
Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve
467. maddeleri hükümleri uygulanır.
521 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

(Eski Şekil)

(Yeni Şekil)

Yasal Hükümler:
Madde 21:

Yasal Hükümler:
Madde 21:

İş bu anasözleşmede bulunmayan hususlar İş bu anasözleşmede bulunmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Finansal hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
Kiralama Kanunu ve Tebliğleri hükümleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
uygulanır.
Finansman Şirketleri Kanunu, 6362 Sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili
kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara
bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri
uygulanır.
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5. Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalarımız;
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı’na
toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi;
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Genel
Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı seçimi
gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısı’nda alınancak kararlara ait tutanağın
Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun
okunması ve müzakeresi;
TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince,
yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan Faaliyet Raporu ve Ekleri Genel Kurul
Toplantısından üç hafta önce Şirket merkezimizde, www.finansleasing.com.tr
internet adresimizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ‘nun Elektronik Genel Kurul Bilgi
Portalı’nda Ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul’da okunarak
müzakere edilecektir.
3) 2012 yılına ait Denetçi Raporu’nun okunması;
TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince,
Genel Kurul Toplantısından
üç hafta önce Şirket merkezimizde,
“www.finansleasing.com.tr” internet adresimizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ‘nun
Elektronik Genel Kurul Bilgi Portalı’nda Ortaklarımızın incelemesine hazır
bulunan Şirketin 2012 yılına ait Faaliyet Raporu’nun içinde yer alan Denetçi Raporu
Genel Kurul’da okunacaktır.
4) Bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Deloitte) hazırladığı finansal tabloların okunması,
müzakeresi ve tasdiki;
TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince,
Genel Kurul Toplantısından
üç hafta önce Şirket merkezimizde,
“www.finansleasing.com.tr” Şirket internet adresimizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu
‘nun Elektronik Genel Kurul Bilgi Portalı’nda Ortaklarımızın incelemesine hazır
bulunan Şirketin 2012 yılına ait Faaliyet Raporu’nun eki olan bağımsız denetleme
kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(Deloitte) tarafından denetlenmiş finansal tablolar okunarak Genel Kurul’un
tasdikine sunulacaktır.
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5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Denetçilerin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve
karara bağlanması;
Yönetim Kurulu’nun Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan
yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte) tarafından denetlenen
31.12.2012 tarihli mali tablolarında yer alan 2012 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan
kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım
politikasına uygun olarak hazırlanmış ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
(KAP) ilan edilmiş olan aşağıdaki kar dağıtım önerisi Genel Kurul’un bilgisi ve
onayına sunulacaktır.
Şirketimizin, 31.12.2012 tarihli mali tablolarında yer alan 2012 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 46.984 Bin TL cari yıl net dönem karından; 2.349 Bin TL
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve kalan 44.635 Bin TL’sının
Olağanüstü Yedek olarak ayrılması hususu ve Ek’li Kar Dağıtım Tablosu(EK/1)
Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması;
TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve
ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri
belirlenecektir.
8) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun
363. maddesi gereği yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması;
TTK’nın 363. maddesi gereğince yönetim kurulunca, 24 Ocak 2013 tarihinde Sn.
Metin Karabiber’in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Filiz
Sonat’ın atanması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
9) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye
adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
belirlenmesi;
TTK, ilgili diğer mevzuat gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim
Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye adedi,
görev süreleri ve yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın Seri:IV,
No:56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin
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Tebliğ” hükümleri doğrultusunda bağımsız üye seçimi yapılacaktır.
Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından alınan
karar ile Sn. Turhan Cemal Beriker ve Sn. Osman Necdet Türkay Bağımsız
Yönetim Kurulu Üye adayı olarak belirlenmiştir.
10) Denetçinin seçimi ve denetçiye ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu’na
yetki verilmesi;
TTK ve ilgili diğer mevzuat gereğince ana sözleşmemizde yer alan hükümler
dikkate alınarak denetçi seçimi yapılacak ve denetçiye ödenecek ücret konusunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
11) 2012 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi;
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2012 yılı içinde yapılan bağışlar Genel
Kurul’da ortakların bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz 2012 yılı içerisinde toplam 28
Bin TL bağışta bulunmuştur.
12) Şirket yönetim kurulunca hazırlanan “Finans Finansal Kiralama A.Ş. Genel
Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” nin Genel
Kurul’un onayına sunulması;
28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”
gereğince Şirket yönetim kurulunca hazırlanan “Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” (EK/2) Genel
Kurul onayına sunulacaktır.
13) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli
izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi’nin 4., 5., 9., 11., 12.,
13., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerinde yapılan değişikliklerin
görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması;
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli izinlerin
alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi’nin 4., 5., 9., 11., 12., 13., 15., 16.,
17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerinde yapılan değişiklikler Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır.
14) Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in (Seri:IV, No:56) 1.3.7 maddesinde yazılı
muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin
verilmesi;
TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı ” başlıklı 395 inci
ve “Rekabet yasağı” başlıklı 396 ıncı maddeleri çerçevesindeki işlemleri
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yapabilmeleri için Genel Kurul’un onayı gereklidir. Ayrıca Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ’in (Seri:IV, No:56) 1.3.7 maddesi gereği yönetim hakimiyetini
elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,
şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte
işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından onay
verilmelidir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacıyla söz konusu iznin
verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
15) Dilek ve temenniler.
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EK/1

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2012 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (Bin TL)
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye

115.000

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)

17.716

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yasal Kayıtlara (YK)
Göre

SPK'ya Göre
3. Dönem Karı
4. Ödenecek Vergiler ( - ) (**)
5. Net Dönem Karı ( = )
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )
9. Yıl İçinde yapılan bağışlar ( + )

56.509

56.509

9.525

9.525

46.984

46.984

0

0

2.349

2.349

44.635

44.635

28

10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir
dönem karı

44.663

11. Ortaklara Birinci Temettü

0

-Nakit

0

-Bedelsiz

0

-Toplam

0

12. İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine Dağıtılan Temettü

0

13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü

0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

0

15. Ortaklara İkinci Temettü

0

16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

0

17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK

44.635

0,00

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Karı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
(*) Yasal Kayıtlara göre 1. Tertip Yasal Yedek Akçe toplamı yazılmıştır.
(**) Şirketimiz 2012 yılı dönem karı içinde yer alan 6.421 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri, şirketin daha önceki dönemlerde
ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi olağanüstü yedeklerinden mahsup edilerek, olağanüstü
yedek olarak sınıflandırılacaktır.
Ayrıca şirketin 2011 ve 2010 yılı dönem karı içinde yer alan sırasıyla 13.015 Bin TL ve 616 Bin TL
tutarındaki ertelenmiş vergi giderleri de şirketin daha önceki dönemlerde ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu
edilemeyen ertelenmiş vergi olağanüstü yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedek olarak sınıflandırılacaktır.
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KAR DAĞITIM TABLOSU (devamı)

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU

TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (BİN TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN TEMETTÜ

TUTARI TL

ORAN

(%)

A

BRÜT

B
TOPLAM

0

0,0000000

0,00000

0

0,0000000

0,00000

A
NET
B
TOPLAM

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA
DAĞITILAN
KAR PAYI
TUTARI (BİN TL)

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM
KARINA ORANI (%)

0

0,00

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecekltir.
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EK/2

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi genel
kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketinin tüm
olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve
Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen
bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel
kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel
kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak
yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan
kurulu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin
hükümlerine uygun olarak yapılır.
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar
listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi,
görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek
kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın
mensupları gibi kişiler de toplantı yerine girebilir.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi
uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik
göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini
göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu
suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz
konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya
birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler
tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında
ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulunca karar
verilmesi halinde toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.
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Toplantının açılması
MADDE 6 – (1) Toplantı Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği
yerlerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı
hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu
üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların
sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.
Toplantı başkanlığının oluşturulması
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin
yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak
pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı
seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy
toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için bu
konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından
uzman kişiler görevlendirilebilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı
imzalama hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç
Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri
yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede
belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla
yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan
ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı
tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine,
önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay
sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü
mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı
yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan
görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde
yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını
incelemek.
d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin,
yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin,
gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının,
esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise
Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş
hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki
toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir
biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında
belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula
katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin
doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde
denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında
belirtmek.
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g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar
haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli
tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri
belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz
vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip
edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp
alınmadığını gözetmek.
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel
kurula açıklamak.
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede
belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve
esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların
müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına
gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa
geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte
kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde
denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa
seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir
tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur.
Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup
olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır
bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması
zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının
ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının
belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren
sebepler oluşturur.
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular
görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave
edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi,
gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
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c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu
finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde
bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali,
birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması
gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine
yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır
bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel
kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Toplantıda söz alma
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay
sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri
genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası
gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan
yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler.
Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma
süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği
takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer
bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen
yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin
yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına
göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin
sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı
oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve
alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
Oylama ve oy kullanma usulü
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel
kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan
sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz
istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa,
hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya
geçildikten sonra söz verilmez.
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da
ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır.
Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.
El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret”
oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
Toplantı tutanağının düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip
oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi
imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve
her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde
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gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak
düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya
okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın
bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir
yazıcının olması şarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı
başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam
itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam
pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve
sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi
zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek
şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek
isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir.
Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet
yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve
katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı sonunda yapılacak işlemler
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel
kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim
eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın
noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil
ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Genel Kurulda Alınan Kararlar, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki sürelere uyulmak
suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya açıklanır.
(4)Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden
itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(5) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de
konulur.
(6) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı
tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.
Toplantıya elektronik ortamda katılma
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine
getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin
istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel
kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada
belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması
halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
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İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun
onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede
yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
İç Yönergenin yürürlüğü
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketinin
................................. tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

28

EK/3
YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Sinan Şahinbaş
Yönetim Kurulu Başkanı
1984 yılında TED Ankara Koleji'ni, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ardından, İstanbul Üniversitesi'nde
Uluslararası İlişkiler ve Yeditepe Üniversitesi'nde Finans konuları üzerine yüksek lisans
dereceleri aldı. Profesyonel hayatına 1990 yılında Finansbank'ta başlayan Şahinbaş, 1997 yılına
kadar Hazine, Kurumsal Bankacılık ve Kredi departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 1997
yılında Finansbank (Suisse) SA ve Finansbank (Holland) NV için Türkiye'de temsilcilik
ofislerinin kuruluşunu gerçekleştirdi. 1997 yılında iştirakler için yeni bir risk yönetim sistemi
kurmak üzere Bölüm Başkanı olarak Garanti Bankası'nda göreve başlayan Şahinbaş, aynı yıl
Garanti Bankası (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bir yıl sürdürdüğü
görevinden sonra Finansbank (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak geçen Şahinbaş,
1999-2001 yılları arasında aynı bankanın Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2001 yılında
Türkiye'ye dönerek Finansbank A.Ş. Baş Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya
başladı ve 2003 (Ekim) - 2010 (Nisan) yılları arasında Genel Müdür görevini yürüttü. Sinan
Şahinbaş, Nisan 2010 itibariyle Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Sn. Şahinbaş, 23 Mart 2011’de Finans Finansal Kiralama A.Ş.’ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak
atanmış, 01Haziran 2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Adnan Menderes Yayla
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1963 yılında Ankara'da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında ABD, University of Illinois at
Urbana-Champaign'de MBA çalışmalarını tamamladı. 1985-1995 yılları arasında Maliye
Müfettiş Yardımcısı ve Maliye Müfettişi olarak Maliye Bakanlığı'nda; 1995-1996 yılları
arasında Proje Değerleme Daire Başkanı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda; 1996-2000
yılları arasında Manager, Senior Manager ve Partner olarak Price Waterhouse Coopers İstanbul
ve Londra ofislerinde; 2000-2008 yılları arasında Mali Kontrol Grubu ve Risk Yönetiminden
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak T. Dış Ticaret Bankası (Fortis)'nda görev aldı.20 Mayıs
2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı ve Grup CFO olarak Finansbank bünyesine katıldı.
Ağustos 2008 tarihi itibari ile Finansbank İcra Komitesi Üyesi ve Grup CFO olarak görev
yapmaktadır. Sn. Yayla, 12 Ağustos 2008’de Finans Finansal Kiralama A.Ş.’ne Yönetim Kurulu
Üyesi olarak atanmış, 31 Mart 2009 -31 Mayıs 2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini yürütmüş, 1 Haziran 2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

29

A.Murat Alacakaptan
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
1963 yılında doğan Sn. Alacakaptan, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
Kariyerine Bağımsız Denetçi olarak başlamış, sırasıyla Peat Marwick, Touche-Ross , Coopers &
Lybrand'ta çalışmıştır. 1990-1994 yılları arasında Aktif Finans Faktoring'te Finansman Müdürü
olarak görev almıştır. 1994-1998 yılları arasında Finans Leasing Genel Müdür Yardımcılığı,
daha sonra Finans Deniz Leasing Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 1999
yılında Finans Deniz Leasing Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Sn.
Alacakaptan, 2001 yılında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar Finans
Leasing'e katılmıştır. Aralık 2007 - Mart 2011 tarihleri arasinda Fider (Finansal Kiralama
Derneği), Haziran 2009 - Kasım 2010 tarihleri arasında da Finans Faktoring Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Filiz Sonat
Yönetim Kurulu Üyesi
1960 doğumlu Sonat, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği ve Anadolu
Üniversitesi İşletme Bölümü lisans derecelerine sahiptir. 1982-1986 yılları arasında özel bir
inşaat şirketinde makina mühendisi olarak çalıştıktan sonra ilk bankacılık pozisyonunu 1987
yılında İktisat Bankası'nda aldı. 1998 yılında Sümerbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak
çalışmaya başladı. 1999 yılında Finansbank A.Ş.' ne katıldı. 2007 yılına kadar Kredilerden
Sorumlu Koordinatör olarak görevini sürdürdü. 2007 yılında Kredilerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı'na atandı. Sn. Sonat, 20 Ağustos 2008’de Finans Leasing’e Yönetim Kurulu Üyesi
olarak atanmış, 21.03.2009 - 31.05.2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
görevini yürütmüştür. Filiz Sonat, 24 Ocak 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar
Finans Leasing’e katılmıştır.

Metin Karabiber
Yönetim Kurulu Üye Adayı
1961 Adana doğumlu olan Karabiber, 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bankacılık kariyerine 1985 yılında İnterbank'ta başladı.
1990-1995 yılları arasında İktisat Bankası'nda, 1995-1997 yılları arasında Demirbank'ta, 19971998 yılları arasında Finansbank A.Ş.'nde Şube Müdürü olarak çalıştı. 1998-1999 yılları
arasında Sümerbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1999-2003 yılları arasında
Fortis Bank'ta Bölge Müdürü olarak hizmet veren Karabiber; 2003-2010 yılları arasında aynı
bankada Perakende Bankacılık -Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2010
yılının Ekim ayında Finansbank A.Ş.'ne katılan Metin Karabiber, Ticari Bankacılık Genel
Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Sn. Karabiber, 8.11.2010 - 24.01.2013 tarihleri
arasında Finans Finansal Kiralama A.Ş.’nde, Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.
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Emine Özlem Cinemre
Yönetim Kurulu Üye Adayı
1964 doğumlu olan Cinemre, 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun
oldu. Kariyerine aynı yıl Finansbank A.Ş. Dış İlişkiler departmanında başladı ve 1988 ve 1997
yılları arasında, bölümün yöneticisi olana dek çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılında Finansal
Kurumlar Bölümü'nü kuran Cinemre bugün, Muhabir Bankacılık, Yapılandırılmış Fonlama,
Nakit Yönetimi, Trade Finance ve Finansal Kurumlar Kredi Yönetimi Bölümü ile Dış
İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Sn. Cinemre,
07.08.2008- 31.05.2012 tarihleri arasında Finans Finansal Kiralama A.Ş.’nde, Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini yürütmüştür.

Turhan Cemal Beriker
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
1968 Adana doğumlu olan Turhan Cemal Beriker, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde sürdürmüş, 1985; Adana Anadolu Lisesi 1986’da tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi
İşletme Bölümü (1990) lisans (BSc) öğrenimi yapmıştır. İngilizce, Almanca ve Hollandaca
bilmektedir. Çalışma hayatına 1990 yılında İnterbank’ın İstanbul Genel Merkezi’nde Yönetici
Adayı olarak başlayan Turhan Cemal Beriker, 1991 yılında Kurumsal Kredi Pazarlama
Bölümünde Asistan Müdür olmuştur. Daha sonra 1992 yılında Finansbank bünyesine katılarak
İstanbul Genel Merkezi’nde Kurumsal Kredi Pazarlama Bölümü’nde Asistan Müdür, İsviçre’de
Kurumsal Bankacılık Müdürü, Hollanda’da Kurumsal Bankacılık Müdürü, Başkan Yardımcısı,
Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu’nda İcracı Direktör görevlerini yürütmüştür. 20012010 yılları arasında Credit Europe Bank NV, Amsterdam’da CEO görevinde bulunan Turhan
Cemal Beriker ardından 2010-2011 yılları arasında Credit Europe Grubu’nda Yönetim Kurulu
Üyesi olmuş ve yine aynı dönemde bu bankaya bağlı uluslarası banka ağında Rusya, Ukrayna,
Romanya, İsviçre, BAE’de yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. Turhan Cemal
Beriker, 2011 yılından itibaren Kiltoprak NV, Amsterdam’da kurucu hissedar olup aynı
zamanda Palmali Holding Başkanı ve Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmaktadır. Beriker, 1
Haziran 2012 tarihinden itibaren Finans Finansal Kiralama A.Ş.’nde bağımsız yönetim kurulu
üyesidir.Turhan Cemal Beriker SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğine
haizdir. Finans Finansal Kiralama A.Ş. ve ilişkili tarafları ile başka herhangi bir ilişkisi
bulunmamaktadır.

Osman Necdet Türkay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
1957 doğumlu Türkay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1980 yılında mezun
oldu. Ardından, Arizona Üniversitesi’nde finans dalında yüksek lisans derecesi aldı. 1985-1987
yılları arasında Citibank N.A.’ın İstanbul Şubesinde Para Piyasalarından Sorumlu Müdür
Yardımcılığında görev almış, 1987-1993 yıllarında 6 yıl süreyle Finansbank A.Ş.’nde Genel
Müdür Yardımcılığı görevini üstlendikten sonra kendi şirketi olan Optimal Araştırma ve
Danışmanlık şirketi ile çeşitli finansal kuruluşlara danışmanlık hizmeti sağlamıştır. Sn. Türkay
Strateji Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucularından olup halen Yönetim Kurulu Başkanlığını
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yürütmektedir. Sn. Türkay, 1 Haziran 2012 tarihinden itibaren Finans Finansal Kiralama
A.Ş.’nde bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Osman Necdet Türkay SPK Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Finans Finansal Kiralama A.Ş. ve ilişkili
tarafları ile başka herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
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