FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

2012 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısına İlişkin
Bilgilendirme Dokümanı

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

Sayın Pay Sahiplerimiz,
Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 04/07/2013 tarihinde Perşembe günü,
“Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:3 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul”
adresinde saat 10.30‘da, aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.
Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu
senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak Şirket Merkezinden giriş kartı alabilirler ve bu kartları ibraz
ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Kendisini bir vekaletname ile temsil ettirmek isteyenlerin
aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenecek vekaletname’yi noter tasdikli olarak düzenletmeleri
veya noter tasdikli imza sirkülerini bu vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağan Genel
Kurul Toplantısından önce ibraz etmeleri gerekmektedir.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
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Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
2012 yılı murakıp ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
2012 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların ayrı ayrı ibrası,
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 56 No.’lu Tebliği’ne göre görev süreleri dolacak olan bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin yerine yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve
ücretlerinin tespiti konusunda karar alınması,
Yönetim Kurulu’nca 2013 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına
sunulması,
Yönetim Kurulunca kabul edilen ‘Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’’nin Genel
Kurul’un onayına sunulması,
Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi
verilmesi,
SPK’nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan
işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri
yapabilmeleri için yetki verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas
sözleşmesinin 3.,4.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27. ve 28.
maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması
Dilek, temenniler ve kapanış

SERMAYE PĐYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNĐN BELĐRLENMESĐNE VE UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN
TEBLĐĞ (SERĐ: IV NO:56) 1.3.2 MADDESĐ KAPSAMINDA YAPILAN
EK AÇIKLAMALAR
1.3.2.a - Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay
sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu
temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas
sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.
Son durum itibariyle Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;
Ortaklar

Pay Oranı (%)

Pay Tutarı (TL)

Yıldız Holding A.Ş.

84,54

39.602.102,10

Diğer Halka Açık

14,68

6.878.402,63

Diğer

0,78

366.376,27

Toplam

100

46.846.881,00

1.3.2.b - Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde
gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde
etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile
değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık
finansal tabloları:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet konularında önemli bir değişiklik
olduğu takdirde ilgili tebliğ gereğince kamuya açıklama yapılmaktadır. Mevcut durum itibariyle böyle
bir durum bulunmamaktadır.
1.3.2.c - Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya
seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler
hakkında bilgi:

2012 yılı Olağan Genel Kurul gündem maddeleri arasında, görev sürelerinin dolması sebebi ile yeni
bağımsız yönetim kurulu üyesi ataması kararı vardır. Bağımsız yönetim kurulu adaylıkları ile ilgili
bilgilendirme EK-2’de sunulmaktadır.
1.3.2.d - Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep
iletilmemiştir.
1.3.2.e - Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile
birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

İlgili değişiklikler EK-3’de sunulmaktadır.

EK - 1 / VEKALETNAME ÖRNEĞĐ
FFK FON FĐNANSAL KĐRALAMA A.Ş.
YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.’nin 04/07/2013 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’da
Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No: 1/A Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL
adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………......... vekil tayin
ettim/ettik.
Vekalet verenin Adı-Soyadı/Unvanı ve imzası
Vekalet verenin
Sermaye Miktarı
Hisse Adedi
Oy Adedi
Adresi

:
:
:
:

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli
imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

EK - 2 / MEVCUT YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ

Mehmet Atila Kurama
Mehmet Atila Kurama, 1960 yılında Bolu’da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme bölümünden lisans ve Cardiff Business School’da yüksek lisans (MBA) eğitimi görmüştür.
Uzun yıllar yurtdışında bankacılık sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışan Atila Kurama, sırasıyla
National Commercial Bank’ta Ürün Geliştirme Müdürü, Swiss Bank Corporation’da Kredi Risk Yönetim
Direktörü ve UBS Warburg`da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi Kredi Riski Yöneticisi (Credit Risk
Officer) olarak görev almıştır. 2001 yılında Ülker grubu bünyesinde görev almak üzere Türkiye’ye
dönen Atila Kurama, önce Family Finans Kurumu’nda İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, daha
sonra da Yıldız Holding’de Finans Grubu Başkanı olarak çalışmıştır. 2010 Ocak ayından itibaren Yıldız
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak hizmetini sürdüren Atila Kurama, aynı
zamanda Türkiye Finans Katılım Bankası ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Hüseyin Avni Metinkale
Hüseyin Avni Metinkale 1963 yılında doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği
bölümünden mezun olmuştur. Hüseyin Avni Metinkale, Gözde Girişim Semayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yatırım Komitesi aktif üyesi ve aynı zamanda Yıldız Holding Genel Müdürü’dür. Kariyerine Proje
Uzmanı olarak 1986 yılında Albaraka Türk Bankası’nda başlamıştır. Pripack A.Ş. Kurucu Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Yıldız Holding-Pripack A.Ş. Ortaklığının ardından
pek çok yönetim pozisyonlarında görev yapmış, ardından Ambalaj Grup Başkan Yardımcısı görevine

getirilmiştir. 2005 yılında Ambalaj Grup Başkanı olmuş ve aynı zamanda Yıldız Holding Yönetim Kurulu
Üyesi görevini üstlenmiştir. Hüseyin Avni Metinkale’nin Yıldız Holding bünyesinde bulunan Bizim
Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Öncü Marketing ve Medya Soft gibi birçok şirkette Yönetim Kurulu
Üyeliği bulunmaktadır.

Ziyaeddin Selçuk Maruflu
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1962’de bitirmiştir. Mezuniyetini müteakip;
İngiltere’de, London School of Economics’te 1962-1964 yıllarında, Milletler arası iktisat, genel iktisat
ve kalkınma konularında, Üniversite üstü ihtisas yapmıştır. 1964-1965 yıllarında yedek subaylık
görevini teğmen olarak, en üstün liyakatle tamamlayıp, Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) girmiş ve
1966-1980 yıllarında DPT’de Milletlerarası Ekonomik İşbirliğine ve Teknik Yardım ve Sosyal
Refah/Sosyal Güvenlik Sektörlerinde uzman ve başkan olarak görev ifa etmiştir. 1989’da ABD’de
Kaliforniya Üniversitesi/Davis’te ‘Çevre Teknolojisi’ konusunda akademik çalışmalar yapmıştır.
1979’dan itibaren, özel sektörde, Tamek Holding, Pepsi-Cola Gruplarında Genel Müdür, İdare Meclisi
Murahhas Azası olarak görev ifa etmiştir. 6 Şubat 1988’de ise Yönetim Kurulu Yetkilileri ile THY
Danışma Kurulu Başkanlığı’na atanmıştır. Bu görev 1991 yılına kadar sürmüştür. DPT’deyken, Ankara
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde, Master Programında, Sosyal Politika Ekonomisi ve Sosyal
Güvenlik Dersi Hocalığı ve Özel Sektördeyken de, İstanbul Sanayi Odası, Karma Gıda Komitesi Başkan
Vekilliği, Çevre Koruma Vakfı Kurucu Başkanlığı yapmıştır. Büyük çoğunluğunda DPT yayını olarak
basılan 28 kitap ve raporu ile çeşitli basın organlarında yayımlanan 1000 makalesi mevcuttur. 20 Ekim
1991 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde, İstanbul milletvekili seçilerek, TBMM’ne
girmiştir. TBMM’nin en önemli komisyonu olan, plan-bütçe komisyonu ve Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Üyeliği ile Eximbank’ta ve Denizbank‘ta Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde (2001) International Observers Heyeti Üyeliği yapmıştır.
İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ersin Taranoğlu
1953 yılında Konya’da doğmuş olan Ersin Taranoğlu ilk öğrenimini İstanbul ve Bingöl’de,
Ortaöğrenimini Bingöl ve Konya’da, lise öğrenimini Konya,İzmir ve Sakarya’da tamamladı.1975 yılında
Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümünden mezun oldu.
1976-1977 yılları arasında 6. Kolorduda askerlik görevini yaptı.
1977-1982 yılları arasında özel sektörde yönetici olarak görev yaptı.
1982-1987 arasında serbest ticaret ile uğraştı.
1987 yılında ilk kez milletvekili seçildi.18. , 19 , 20. Ve 21. Dönemlerde Sakarya milletvekili olarak
mecliste bulundu.
53. hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı , 55. Hükümette Orman Bakanlığı yaptı.
Halen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yürütmekte
olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Ataman Yıldız
1938 yılında Merzifon / Amasya’da doğmuş olan Ataman Yıldız lise öğrenimini Haydarpaşa Lisesi’nde
tamamlayarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1961 yılında mezun olmuştur.

1962-1964 yılları arasında Ulaştırma Yedek Subayı olarak askerlik görevini yapmıştır.
1964-1974 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanlığı yapmıştır.
1971-1972 yılları arasında İngiltere’de 1 yıl süre ile “Devlet Sübvansiyonları” konusunda araştırma
yapmıştır.
1974-1980 yılları arasında T.C. Emekli Sandığı’nda Mali ve İdari konularda Genel Müdür Yardımcılığı,
1980-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanlığ,
1981-1994 yılları arasında özel sektörde Mali Danışmanlık yapmıştır.
- Ülker Grubu Şirketleri
- Costain S.A. (İtalya-İngiltere)
- Hyundai Corp., Türkiye Temsilciliği
- Gökaltay A.Ş.’nin yabancı işleri ( Atatürk Barajı vb.)
- Stuag Stb. ( Avusturya) yol inşaatı
- Kültür Hizmetleri A.Ş.
- Koton Grup A.Ş.
- Tire Kutsan A.Ş.
1984 yılında Ülker’de iç yönetim birimi kurmuştur.
1994-1997 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.
1997 yılından beri ağırlıklı olarak Ülker Topluluğunun Mali ve İdari İşler Grup Koordinatörlüğü ve
Yeminli Mali Müşavirliğini yapmaktadır.
1998 yılında Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine Seçilmiştir

İbrahim Taşkın
1965 yılında Trabzon’da doğan İbrahim Taşkın İlkokulu Artvin’de Ortaokul ve Lise öğrenimini de
İstanbul’da tamamlamıştır.
1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
Askerlik hizmetini Disiplin Subayı olarak 1988 yılında tamamlamıştır.
Sonrasında 4 yıl süre ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Florya Polis Eğitim Merkezi’nde öğretim
görevlisi olarak, Anayasa Hukuku,Ceza Hukuku,Ceza Muhakemeleri Hukuku,Polis Meslek Mevzuatı
konularında ders vermiştir.
1989 yılından itibaren İstanbul Barosu’na bağlı avukat olarak çalışmaktadır.
1996-2004 yılları arasında çeşitli görevler içerecek şekilde siyasi faaliyetler ile uğraşmıştır.
Çeşitli dernek ve vakıflarda yönetici veya üye olarak görev yapmaktadır.
Halen serbest avukatlığın yanı sıra Yıldız Holding A.Ş.’de Hukuk İşleri Genel Müdürü olarak görev
yapmaktadır.
Evli ve dört çocuk babasıdır.

Güven Obalı
Güven Obalı, 1943 yılında Cihanbeyli / Konya’da doğmuştur.
1964 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.
1964-1975 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak görev almıştır.
1975-1994 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Portföy Yönetimi Müdürü olarak
çalışmıştır.

1994-2004 yılları arasında ABC Yeminli Mali Müşavirlik’de Ortak olarak görev yapmıştır.
2004 yılından itibaren Ülker Topluluğu’nda görev yapmaya başlamıştır.
Halen, Ülker Çikolata A.Ş., Ülker Bisküvi A.Ş. ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZ YÖNETĐM KURULU ADAYLARI

Güven Obalı
Güven Obalı, 1943 yılında Cihanbeyli / Konya’da doğmuştur.
1964 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.
1964-1975 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak görev almıştır.
1975-1994 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Portföy Yönetimi Müdürü olarak
çalışmıştır.
1994-2004 yılları arasında ABC Yeminli Mali Müşavirlik’de Ortak olarak görev yapmıştır.
2004 yılından itibaren Ülker Topluluğu’nda görev yapmaya başlamıştır.
Halen, Ülker Çikolata A.Ş., Ülker Bisküvi A.Ş. ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,
Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10
veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler
ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde,
doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam
ilişkisinin olmadığını, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, son beş yıl
içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesi ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere,
yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir
bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, son
beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak,
çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, sermayede sahip olduğum pay oranının %1’den fazla
olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle
üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
kamu kurum ve kuruluşlarında, tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim
süresince bu niteliğimi koruyacağımı, Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılma
kriterine uyduğumu, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki
çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce
karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket
faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer
alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık niteliğine sahip olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,

Đsim SOYĐSĐM : Güven OBALI
(Đmzalı)

Talat İçöz
Talat İçöz, 1947 yılında Bursa’da doğmuştur.
İzmir Maarif Koleji’ni bitirmiş ve Lisans öğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde
bitirmiştir.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama üzerine yüksek lisansını yapmıştır.
18. Dönem İstanbul Milletvekilliği ve Avrupa Konseyi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Meclisteki
görevi süresi içerisinde Anayasa, Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur.
Ercan Holding’de Yatırım ve Proje Müdürü olarak görev almıştır. Bu görevde iken, M.A.N. Mahle
Piston, İstanbul Segman Sanayi yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarını yönetmiştir.
Burtrak firmasında fabrika genel müdür yardımcısı,
Özba Petrol firmasında genel müdür,
Bir katılım bankasında Yönetim Kurulu Üyesi,
Çarşı Menkul Kıymetler’de Kurucu ortak olarak görev yapmıştır.
Halen, BİM A.Ş., Kerevitaş A.Ş. ve MTA’da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Tüketici ve Çevre Koruma Vakfı, ASAV ve Güvenilir Gıdalar Vakfı kurucu üyesidir.
Bilgi Üniversitesi’nde Ders vermektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,
Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10
veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler
ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde,
doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam
ilişkisinin olmadığını, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, son beş yıl
içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesi ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere,
yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir
bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, son
beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak,
çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, sermayede sahip olduğum pay oranının %1’den fazla
olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle
üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

kamu kurum ve kuruluşlarında, tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim
süresince bu niteliğimi koruyacağımı, Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılma
kriterine uyduğumu, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki
çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce
karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket
faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer
alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık niteliğine sahip olduğumu beyan ederim.
Saygılarımla,

Đsim SOYĐSĐM : Talat ĐÇÖZ
(Đmzalı)
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FFK FON FĐNANSAL KĐRALAMA ANONĐM ŞĐRKETĐ
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Genel olarak satın alma ithal ve diğer hukuki
yollarla,taşınır ve taşınmaz mal, makine,araç ve
teçhizatı iktisap etmek; bu iktisadi değerleri
finansal kiralama ile ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama
faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama
ve finansal kiralama işlemleri yapmak, şirketin
ana amacıdır.

Genel olarak satın alma ithal ve diğer hukuki
yollarla,taşınır ve taşınmaz mal, makine,araç ve
teçhizatı iktisap etmek; bu iktisadi değerleri
finansal kiralama ile ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama
faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama
ve finansal kiralama işlemleri yapmak, şirketin
ana amacıdır.

Şirket ana amacına ulaşmak için konusu
kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı
gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir,
ortaklıklar iş ortaklıkları (Joint Venture) ve
konsorsiyumlar kurabilir, kurulmuş şirketlere
iştirak edebilir. Bu faaliyetleri yerli ve yabancı
şirketlerin temsilcileri ile de yapabilir.

Şirket ana amacına ulaşmak için konusu
kapsamına girmek koşuluyla ve ayrıca Sermaye
Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak
kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle
işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları (Joint
Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir, kurulmuş
şirketlere iştirak edebilir. Bu faaliyetleri yerli ve

Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili
yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına
yönelik ve iştigal konusu dahilinde olmak ve
buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak
kaydıyla;

yabancı şirketlerin temsilcileri ile de yapabilir.

Şirket 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili
yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına
yönelik ve iştigal konusu dahilinde olmak ve
a-Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak
alabilir, imal ve inşa ettirebilir, finansal kiraya adi kaydıyla;
ve hasılat kiralama verebilir, satabilir, rehin
verebilir, ipotek edebilir, sigorta ettirebilir. a-Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın
Kiracı tarafından işler zora girdiğinde veya bir alabilir, imal ve inşa ettirebilir, finansal kiralama,
operasyonel kiralama(operating leasing), satıp
anlaşmazlık meydana geldiğinde kira konusu
varlıkları geri alabilir. Kiracı şirkete ortak olabilir geri kiralama (sale&leaseback) adi ve hasılat
kiralama verebilir, satabilir, rehin verebilir,
ve faaliyetlerine katılabilir.
ipotek edebilir, sigorta ettirebilir.
Kiracı
b-Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği tarafından işler zora girdiğinde veya bir
niteliğinde
olmamak
şartıyla
amacını anlaşmazlık meydana geldiğinde kira konusu
gerçekleştirmek için konusuna giren finansman varlıkları geri alabilir. Kiracı şirkete ortak olabilir
faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri ve faaliyetlerine katılabilir. Şirketin kendi adına
dahilinde fon sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, kısa ve vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis
orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurtiçi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı
ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlarla ve finansal kiralama mevzuatı çerçevesinde
borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin ve belirlenen esaslara uyulur.
benzeri türden sözleşmeler akdedebilir.
b- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
c- Başta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası olmamak ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu
Kanunu , Finansal Kiralama Kanunu ve md.21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla amacını
yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak gerçekleştirmek için konusuna giren finansman
kaydıyla kar zarar ortaklığı belgesi, tahvil, bono faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri
ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası dahilinde fon sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı
araçları ihracı suretiyle aracılık yapmamak kaydı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, kısa ve
ile sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir. orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir, bu
Şirket yönetim kurulu kararıyla Türk Ticaret işlemleri Murabaha, Muşaraka, Mudaraba,
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Finansal Sukuk, Tavarruk ve benzeri finansman işlemleri
sair
işlem
ve
yöntemlerle
Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat dışında
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü gerçekleştiremez. Yapılan tüm finansman
zamanlarda nama yazılı payları, tahvilleri, işlemleri yönetim kurulunca belirlenecek şeria
gözetiminde
uygulanır.
Bu
finansman bonoları, kar zarar ortaklığı belgeleri danışmanı
ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmiş her yöntemlerin dışında sair yöntemlerle yurtiçi ve
türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlarla ancak
edebilir, senede bağlı alacaklarını ıskonto bütün pay sahiplerinin ittifakı ile borçlanabilir
ve bu kuruluşlardan kredi ve finansman temin
ettirebilir.
edebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri
d- Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık türden sözleşmeler yukarıdaki hükümlere
faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla bir tabidir. Ana sözleşmede yer alan bu maddenin

finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler
sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak
alabilir ve bunlar üzerinde yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında
Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli
açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir,
intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından
yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü
muamelelere
girişebilir ve bu hakları
devredebilir.

değiştirilmesi veya kaldırılması pay sahiplerinin
en az 2/3’ünün onayıyla yapılır.

e- Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek
kaydıyla; markalar, patentler, ihtira beratları,
lisans ve teknik yardım ve gayrinakdi fikri ve sınai
haklar alabilir,bunlar üzerinde tasarrufta
bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

c- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak şartıyla bir finansman kuruluşunun
ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul
kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar
üzerinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen
özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların
yapılması ve ayrıca Sermaye Piyasası
mevzuatına uymak kaydıyla kefalet verebilir,
intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından
yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü
muamelelere
girişebilir ve bu hakları
devredebilir.

f- Kira alacaklarını ıskonto ettirebilir, bu
alacakları teminata verebilir, temlik edebilir.
Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili
mevzuata uygun olarak
kira sözleşmelerini
diğer kiralayanlara devredebilir.

d- Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek
kaydıyla; markalar, patentler, ihtira beratları,
lisans ve teknik yardım ve gayrinakdi fikri ve sınai
haklar alabilir,bunlar üzerinde tasarrufta
bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

g- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla yönetim
kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için
ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın
alır ve gerektiğinde satar ve bu işlemlerden
dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Konusu ile ilgili
ipotek senedi, banka teminat mektubu verebilir,
alabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine
vereceği diğer finansman imkanlarına ve her
türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme ve
gayrimenkul rehni, şahsi ve/veya ayni teminat
alabilir.
Şirket lehine sağlanacak kredi ve
girişilecek
taahhütlere
karşılık
menkul,
gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinde rehin
verebilir. Bu ipotekleri fek ettirebilir ve rehinleri
kaldırabilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli
işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde
mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz
ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele
ve tasarrufu icra edebilir. Şirket kiracılarının
borçlarının üçüncü şahısların veya başkalarının
gemi/gemileri üzerinde kendi lehine gemi
ipoteği tesis edebilir. Şirket kendi lehine almış
olduğu ipoteği/ipotekleri gerektiğinde fek

e- Kira alacaklarını ıskonto ettirebilir, bu
alacakları teminata verebilir, temlik edebilir.
6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve
Finansman Şirketleri Kanunu ve bununla ilgili
mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer
kiralayanlara devredebilir.
f- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla yönetim
kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için
ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın
alır ve gerektiğinde satar ve bu işlemlerden
dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Şirketin kendi
adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet,
teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı
tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası
mevzuatı ve finansal kiralama mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak
kaydıyla, konusu ile ilgili ipotek senedi, banka
teminat mektubu verebilir, alabilir. Vadeli
satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer
finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara
karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul
rehni, şahsi ve/veya ayni teminat alabilir. Şirket

ettirebilir.
h- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan
yatırımların tamamının veya bir bölümünün
kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde
kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın
alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden
mevzuatın müsaade ettiği esaslar dahilinde
yararlanabilir.
ı- Finansal Kiralamaya konu teşkil eden makine
ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi ve bunları
kullanacak elemanların eğitimi için gerekli
organizasyonları yapabilir.

lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere
karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler
üzerinde rehin verebilir. Bu ipotekleri fek
ettirebilir ve rehinleri kaldırabilir. Bunlar için
tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir.
Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine
tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile
parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu
icra edebilir. Şirket kiracılarının borçlarının,
üçüncü
şahısların
veya
başkalarının
gemi/gemileri üzerinde kendi lehine gemi
ipoteği tesis edebilir. Şirket kendi lehine almış
olduğu ipoteği/ipotekleri gerektiğinde fek
ettirebilir.

j- Yatırımlarını finansal kiralama yolu ile
gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal
teknik ve hukuki danışmanlık
hizmetleri
verebilir.
Bu hususlarda yurtiçinde ve
yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği
ile ortaklıklar tesis edebilir.

g- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan
yatırımların tamamının veya bir bölümünün
kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde
kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın
alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden
mevzuatın müsaade ettiği esaslar dahilinde
k- Konusu ile ilgili milli ve uluslar arası nitelikte yararlanabilir.
mümessillik acentelik ve benzeri aracılık
h- Finansal Kiralamaya konu teşkil eden makine
faaliyetlerinde bulunabilir.
ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi ve bunları
l- Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, lisans kullanacak elemanların eğitimi için gerekli
teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri organizasyonları yapabilir.
akdedebilir.
ı- Yatırımlarını finansal kiralama yolu ile
m- Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal
üzere; ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını teknik ve hukuki danışmanlık
hizmetleri
tahsil etmek amacıyla her türlü taşınır ve verebilir.
Bu hususlarda yurtiçinde ve
taşınmaz mallar ile markalar, unvanlar, yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlarla,
patentler, ihtira beratları lisans teknik yardım ve Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı
know how gibi gayri maddi fikri ve sınai hakları kalmak kaydıyla işbirliği ile ortaklıklar tesis
alabilir, satabilir, bunlar üzerine tasarrufta edebilir.
bulunabilir ve bu hakları devredebilir.
j- Konusu ile ilgili milli ve uluslar arası nitelikte
n- Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve mümessillik acentelik ve benzeri aracılık
personel çalıştırabilir.
faaliyetlerinde bulunabilir.
o- Şirketin konusu ile ilgili işleri yürütebilmek için k- Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, lisans
nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri
kiraya verebilir.
akdedebilir.
p- Taşıma organizasyonları kurabilir, servis l- Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek
montaj ve benzeri faaliyetleri örgütleyebilir, üzere; ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını

finansal teknik ve hukuki danışmanlık verebilir tahsil etmek amacıyla her türlü taşınır ve
veya
bunları
başkaları
ile
birlikte taşınmaz mallar ile markalar, unvanlar,
patentler, ihtira beratları lisans teknik yardım ve
gerçekleştirebilir.
know how gibi gayri maddi fikri ve sınai hakları
r-Kendisine ait kiralama işlemleri ile ilgili olarak alabilir, satabilir, bunlar üzerine tasarrufta
sigorta acenteliği yapabilir.
bulunabilir ve bu hakları devredebilir.
s- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, m- Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve
kuruluşlara ve benzer nitelikteki kişi ve
personel çalıştırabilir.
kurumlara
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı
n- Şirketin konusu ile ilgili işleri yürütebilmek için
çerçevesinde bağışta bulunmak.
nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir,
t- Yukarıda sayılan işlerden başka amacı ve iştigal
kiraya verebilir.
konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli
görülecek işlere girişilmek istendiğinde yönetim o- Taşıma organizasyonları kurabilir, servis
kurulunun önerisi üzerine durum genel kurulun montaj ve benzeri faaliyetleri örgütleyebilir,
onayına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan finansal teknik ve hukuki danışmanlık verebilir
sonra dilediği işleri yapabilecektir.
Ancak veya
bunları
başkaları
ile
birlikte
anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gerçekleştirebilir.
işlemin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası
Kurulu ile yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı p-Kendisine ait kiralama işlemleri ile ilgili olarak
sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık
izinler alınacaktır.
edebilir.
r- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara,
kuruluşlara ve benzer nitelikteki kişi ve
kurumlara
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı
çerçevesinde bağışta bulunmak. Şu kadar ki,
yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul
tarafından belirlenmesi şart olup,bu sınırı aşan
tutarda bağış yapılamayacaktır. Ayrıca yapılan
bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenecek
olup, bağışların Sermaye Piyasası Kanununun
örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine
aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan
bağışların genel kurulda ortakların bilgisine
sunulması ve şirketin kendi amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde yapılması şarttır.
s- Yukarıda sayılan işlerden başka amacı ve
iştigal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve
gerekli görülecek işlere girişilmek istendiğinde
yönetim kurulunun önerisi üzerine durum genel
kurulun onayına sunulacak ve bu yolla sonuç
alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu

işlemin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası
Kurulu ile yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı
izinler alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER :

MERKEZ VE ŞUBELER :

MADDE-4

MADDE-4

Şirket'in
merkezi
İstanbul'dadır.
Adresi,
Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi
Demir Sokak No:1 - A Kat 3 Ataşehir / İstanbul
'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye
Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’na ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.

Şirket'in
merkezi
İstanbul'dadır.Adresi,
Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi
Demir Sokak No:1 - A Kat 3 Ataşehir / İstanbul
'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye
Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’na ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat düzenlemelerine uymak ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ön izni,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası
Kurulu'na bilgi vermek şartıyla, yurtiçinde ve
yurtdışında şubeler açabilir. Bu şubelerin açılışı
Türk Ticaret Siciline kayıt ve tescil ettirilecektir.
Şube açma ve kurulmasına yönetim kurulu
yetkili olacaktır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat düzenlemelerine uymak ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ön izni,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası
Kurulu'na bilgi vermek şartıyla, yurtiçinde ve
yurtdışında şubeler açabilir. Bu şubelerin açılışı
Türk Ticaret Siciline kayıt ve tescil ettirilecektir.
Şube açma ve kurulmasına yönetim kurulu
yetkili olacaktır.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat
Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket
için bu durum fesih sebebi sayılır.

GENEL KURUL :

GENEL KURUL :

MADDE-9

MADDE-9

Genel kurul, olağan veya olağanüstü olarak
toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap
devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve
yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda
TTK'nın 369. maddesinde yazılı hususlar
incelenerek gerekli kararlar verilir.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak
toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve
yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel
kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun
ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre
toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü
Olağanüstü toplantılar şirket işlerinin icap genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne
ettirdiği hallerde ve zamanlarda T.T.K.'na ve bu göre ilan olunur.
anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve
gereken kararları alır. Genel kurul toplantıları Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem
şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Genel Kurul
İç Yönerge hükümleri ile Sermaye Piyasası
şehrin elverişli bir yerinde yapılır.
mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
İLAN :

İLAN :

MADDE-10
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Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu
yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen
sürelere uymak kaydıyla yapılır.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu
yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen
sürelere uymak kaydıyla yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik
haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile
genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta
önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel
kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat
gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların
yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat
çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik
haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile
genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta
önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel
kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat
gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların
yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat
çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar
için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri
maddeleri hükümleri uygulanır.
uygulanır.
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve
Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan
diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.
diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

TOPLANTIDA
BAKANLIK
TEMSĐLCĐSĐNĐN BULUNMASI

MADDE-11
MADDE-11
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri hazır Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri
bulunur. Bu konuda, Türk Ticaret kanunu ve çerçevesinde olağan veya olağanüstü genel
kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyulur.
bulunmasının zorunlu kılındığı durumlarda
Bakanlık
temsilcisinin
toplantıda
hazır
bulunması ve toplantı tutanaklarını mevzuatta
öngörülen diğer kişilerle birlikte imza etmesi
şarttır. Bu kurala aykırı olarak icra edilen genel
kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık
temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı
tutanakları hükümsüzdür.

OY HAKKI VE KULLANILIŞI:

TOPLANTIYA
KATILIM
KULLANILMA ŞEKLİ:

VE

OYLARIN

MADDE-12
MADDE-12
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında
hazır bulunan hissedarların veya vekillerin maliki Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına
oldukları veya temsil ettikleri her bir hisse için katılan oy hakkına sahip her bir payın bir oyu
bir oyu olacaktır.
olacaktır.
Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini
diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.
Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından
başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları
da kullanmaya yetkilidirler.
Vekâleten oy
kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu
Düzenlemelerine uyulur.
Genel kurul
toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle
kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin
yirmide birinin talebi halinde gizli oya
başvurulması zorunludur.

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini
diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.
Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından
başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları
da kullanmaya yetkilidirler.
Vekâleten oy
kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu
Düzenlemelerine uyulur.
Genel kurul
toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle
kullanılır.

Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası
hakkındaki sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu,
Mirasın taksim edilmediği hallerde oy hakkı Genel Kurul İç Yönerge hükümleri ile Sermaye
mirasçıların seçecekleri bir müşterek mümessil Piyasası Kanunu mevzuat hükümlerine uyulur.

tarafından kullanılır. Pay sahibi olan tüzel kişiler,
gerçek kişiler tarafından, küçük ve kısıtlılar ise,
veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu
temsilcilerin pay sahibi olması gerekli değildir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda
Sıfatlarını kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmeleri, katılım:
Genel Kurul'da oy haklarının kullanmaları için
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı
yeterli ve kâfidir.
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk
Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca
hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. elektronik ortamda da katılabilir.
Üzerinde rehin bulunan paylarda oy hakkı
Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
maliklerine aittir.
Yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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.

TOPLANTI KARAR VE NİSABI:

TOPLANTI KARAR VE NİSABI:

MADDE -13

MADDE -13

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki
karar nisapları, işbu anasözleşmede aksine karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
hüküm bulunmadıkça T.T.K’nın hükümlerine Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
tabidir.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞME USULÜ:

TOPLANTI BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞME USULÜ:

MADDE-14

MADDE-14

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu
başkanı onun yokluğunda toplantıda hazır Başkanı, Başkan katılmadığı zamanlarda Başkan
bulunanların ekseriyeti ile seçilen kişi başkanlık Vekili, onun da katılmadığı durumlarda

eder. Başkan görüşmelerin usulüne uygun olarak
muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı
tutanağının kanun ve anasözleşme hükümlerine
uygun bir surette tutulmasını temin eder.

toplantıya katılan yönetim Kurulu üyelerinden
birisi toplantıya başkanlık eder. Genel kurul
toplantıları, “Genel kurul iç yönergesi”
hükümlerine göre yönetilir.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan
hissedarların veya vekillerin isimleri hisseleri oy
miktarlarını belirtilen bir cetvel hazır olanlar
tarafından imzalandıktan sonra tutanağa
bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere
gösterilir.

Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası Türk
Ticaret Kanunu, Genel Kurul İç Yönerge
hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
alt mevzuat hükümlerine tabidir.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM
KURULU
BÜNYESİNDE
OLUŞTURULACAK KURULU
BÜNYESİNDE
OLUŞTURULACAK
KOMİTELER:
KOMİTELER:
MADDE-15

MADDE-15

A) Yönetim Kurulunun Teşkili

A) Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan
üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri
içerisinde,
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı
hükümlerine göre seçilen ve görevlerini hiçbir
etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine
sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim
kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre
tespit edilir.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan
üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri
içerisinde,
Sermaye
Piyasası
Mevzuatı
hükümlerine göre seçilen ve görevlerini hiçbir
etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine
sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim
kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre
tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri, asgari
sayıları, çalışma prensipleri ile bağımsız üyelerin
belirlenme yöntemleri ve görev süresi, gibi
hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatında yer
alan esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri, asgari
sayıları, çalışma prensipleri ile bağımsız üyelerin
belirlenme yöntemleri ve görev süresi, gibi
hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatında yer
alan esaslara uyulur.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından
Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay
sahipleri arasından seçilecek en az beş (5) en çok
yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve
Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca Şirketin
Genel müdürü, Genel Müdür bulunmadığı
hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal
üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu
genel müdür yardımcılarının 6361 Sayılı
üyelerini her zaman değiştirebilir.
Kanunda yer alan şartları taşımaları zorunludur.
B) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak 6361 Sayılı Kanunda genel müdür için aranan
Komiteler

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için
Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve
ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur.
Bu çerçevede Denetimden Sorumlu Komite,
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme
Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve
Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim
kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday
Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması
Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması
durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu
komitelerin
görevlerini
yerine
getirir.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve
hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu
tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı,
diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra
başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.
Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma
esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye
Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili
mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya
açıklanır.

mesleki tecrübe şartı bu kanun gereğince
yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası
için de aranır.
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu esas
sözleşme hükmü dairesinde dairesinde seçilecek
en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.

B) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak
Komiteler
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için
Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve
ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur.
Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma
esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye
Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili
mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya
açıklanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

MADDE-16

MADDE-16

A) Önemli Nitelikte Sayılan İşlemler

A) Önemli Nitelikte Sayılan İşlemler

Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuatı,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun
Finansal Kiralama şirketlerine dair tebliğ
düzenleme ve sair mevzuatı ile belirlenen
sınırlamalara uyulmak kaydıyla ve bu mevzuata
uygun olarak yapılan işlemler hariç olmak üzere,
Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir
bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak
tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir
varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz
öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve
Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatı,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun
Finansal Kiralama şirketlerine dair tebliğ
düzenleme ve sair mevzuatı ve
Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile belirlenen
sınırlamalara uyulmak kaydıyla ve bu mevzuata
uygun olarak yapılan işlemler hariç olmak üzere,
Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir
bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak
tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir

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 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.

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
nitelikte işlemlere ilişkin genel kurul kararları
alınırken Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29/6
maddesi hükümleri uygulanır.

B) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin önemli nitelikte 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 kişiler oy kullanamaz.
Bu 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.

B) İlişkili Taraf İşlemleri

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 kişiler oy kullanamaz.
Bu 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
Yukarıdaki A ve B hükümleri saklı kalmak
kararları geçerli sayılmaz.
kaydıyla;
Yukarıdaki A ve B hükümleri saklı kalmak
Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri
kaydıyla;
lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri
lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu
üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk
toplantıda aralarından bir başkan ve başkan
vekili seçerler. Yönetim Kurulu müzakerelere
başlayabilmesi için; yönetim kurulu üye sayısının
5 üyeden oluşması halinde en az 4 üyenin, 6
üyeden oluşması halinde en az 5 üyenin, 7
üyeden oluşması halinde en az 6 üyenin
toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar
toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır.

üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk
toplantıda aralarından bir başkan ve başkan
vekili seçerler. Yönetim Kurulu müzakerelere
başlayabilmesi için; yönetim kurulu üye sayısının
5 üyeden oluşması halinde en az 4 üyenin, 6
üyeden oluşması halinde en az 5 üyenin, 7
üyeden oluşması halinde en az 6 üyenin
toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar
toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır.
Kararların geçerli olması için yazılıp imza
edilmiş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu
üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır.
Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu
toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :

MADDE-17

MADDE-17

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili
yönetim kuruluna aittir.
Şirket tarafından
düzenlenecek bütün belgeleri ve akdedilen
sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması
için bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle
imza edilecekleri usulüne uygun olarak tescil ve
ilan edilen iki kişi tarafından şirketin unvanı
altında imzalanmış olması gerekir. Yönetim

Şirketin yönetimi ile üçüncü şahıslara karşı
temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu
idare işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında ne
şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim
edileceğini tespit eder.
Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili
imzaları ve imza şekillerini tespit ederek karara

Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine bağlar. Bu karar tescil ve ilan edilir. Şu kadar ki,
göre Şirket'i temsil,ilzam ve idare salahiyetinin en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil
hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan yetkisini haiz olması şarttır.
bir veya birkaç murahhas azalara veya pay sahibi
olmaları
zaruri
bulunmayan
müdürlere
bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin
gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç
gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin
kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi
esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ:

MADDE 18 MÜLGA

MADDE-18
Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı, Finansal Kiralama Kanunu ve
bu ana sözleşme ile ilgili genel kurula bırakılan
konuların dışındaki her konuda kararlar almaya
yetkilidir.
Yönetim Kurulu özellikle şu yetkilere de haizdir;
a) İşbu anasözleşmenin 3. maddesinde
belirtilen işlemleri ifa etmek ve bu amaçla her
türlü karar almak,
b) Şirketin
amacına
uygun
faaliyette
bulunabilmek için ana hedefleri tespit etmek,
şirketin
yönetmeliklerini
hazırlamak
ve
onaylamak,
c) Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişileri işe
alırsa, işten çıkarılmasına karar vererek bunların
yetki ve çalışma koşullarını belirlemek

YÖNETİM
KURULU
ÜYELERİNİN
HAKKI YÖNETİM
KURULU
ÜYELERİNİN
HAKKI
HUZURLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN HUZURLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN
ÜCRETLENDİRME ESASLARI:
ÜCRETLENDİRME ESASLARI:
MADDE-19

MADDE-18

Yönetim kurulunun hakkı huzurları genel kurulca Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret,
tespit edilir. Gerek Yönetim Kurulu üyeleri ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenmesi
gerekse üst düzey yöneticilerin ücretlendirme genel kurul kararı ile tespit edilir. Gerek

esasları bakımından Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Kurulu üyeleri gerekse üst düzey
Yönetim İlkeleri ve mevzuatında yer alan yöneticilerin ücretlendirme esasları bakımından
Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve
esaslara uyulur.
mevzuatında yer alan esaslara uyulur.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRESİ

ŞİRKETİN DENETİMİ

MADDE-20

MADDE-19

Genel kurul, gerek hissedarlar arasından veya
gerekse dışarıdan yüksek öğrenim görmüş,
iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve
tecrübe sahibi en az iki kişiyi bir yıl süre ile görev
yapmak üzere denetime seçer. Görev süresi
sona eren denetim kurulu üyelerinin yeniden
seçilmesi mümkündür. Denetim kurulu üyeleri
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı,
Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine
göre
şirket
faaliyetlerini
değerlendirerek teklifleri ile birlikte genel kurula
raporlarını sunarlar. Denetim kurulu üyelerinin
ücretleri de genel kurulca karara bağlanır.

Şirketin bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu
ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak
Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız
denetçi tarafından gerçekleştirilir. Şirketin
bağımsız denetimin usul ve esasları hakkında
Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuat
hükümleri uygulanır.

GENEL MÜDÜR :

GENEL MÜDÜR :

MADDE-21

MADDE-20

Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar
içerisinde şirketin teknik
ve idari işlerini
yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketlerinin Kuruluş ve faaliyet Esasları
hakkındaki Yönetmelikte belirtilen niteliklere
sahip genel müdür atar. Genel Müdürün görev
yetki ücret ve ödenekleri yönetim kurulu
tarafından tespit edilir ve bu konuda Sermaye
Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve
mevzuatında yer alan esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar
içerisinde şirketin teknik
ve idari işlerini
yürütmek üzere 6361 Sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda
belirtilen niteliklere sahip genel müdür atar.
Genel Müdürün görev yetki ücret ve ödenekleri
yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve bu
konuda Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim
İlkeleri ve mevzuatında yer alan esaslara uyulur.

HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ :

HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ

MADDE-22

MADDE-21

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar
ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci
hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu
tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona
erer.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar
ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci
hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu
tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona
erer.

Şirketin tutacağı defterlerde bilanço ve kayıt Şirketin tutacağı defterlerde bilanço ve kayıt
düzenlerinde Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen düzenlerinde Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen
usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.
usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.
Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak
tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten
itibaren muteber olur.
itibaren muteber olur.
Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama
Kanununda yer alan hükümlere göre düzenlenen
bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili
mercilere süresi içinde gönderilir.
Her hesap dönemi sonunda yıllık, Yönetim
Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Yıllık Bilanço,
Gelir - Gider Tablosu, Hazirun Cetveli ile Genel
Kurul Tutanağı yasal düzenlemelere uygun
olarak son toplantı gününden itibaren bir ay
içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir
veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir.
Ayrıca bu belgelerin bir nüshası Sermaye Piyasası
mevzuatında öngörülen süreler içinde Sermaye
Piyasası Kurulu'na 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 Kurul'a
gönderilir ve kamuya duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu ve 6361 Sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri
Kanunu’nda yer alan hükümlere göre
düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve
raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.
Her hesap dönemi sonunda yıllık, Yönetim
Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Yıllık Bilanço,
Gelir - Gider Tablosu, Hazirun Cetveli ile Genel
Kurul Tutanağı yasal düzenlemelere uygun
olarak son toplantı gününden itibaren bir ay
içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir
veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir.
Ayrıca bu belgelerin bir nüshası Sermaye Piyasası
mevzuatında öngörülen süreler içinde Sermaye
Piyasası Kurulu'na 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 Kurul'a
gönderilir ve kamuya duyurulur.

KARIN DAĞITIMI :

KARIN DAĞITIMI :

MADDE-23

MADDE-22

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif
amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması
zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap
senesi sonunda tespit olunan gelirlerden
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl
zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif
amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması
zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap
senesi sonunda tespit olunan gelirlerden
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl
zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya Genel Kanuni Yedek Akçe:
kadar safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak
a) Ödenmiş sermayenin beşte birini
ayrılır.
buluncaya kadar safi karın %5'i kanuni
Birinci Temettü:
yedek akçe olarak ayrılır.
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca
saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır
İkinci Temettü:
c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen
meblağlar düşüldükten sonra kalan
kısmı
Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci
temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade
yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Birinci Temettü:
b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış
tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden genel kurul tarafından
belirlenecek kar dağıtım politikaları
çerçevesinde ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak birinci
temettü ayrılır
İkinci Temettü:

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış
olan
kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar
payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri
Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.
fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni
yedek akçe olarak ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek
akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden
ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen meblağlar düşüldükten sonra
kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya
tamamen ikinci temettü hissesi olarak
dağıtmaya veya kendi isteği ile ayırdığı
yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış
olan kısımdan ödenmiş sermayenin
%5'i oranında kar payı düşüldükten

pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa
senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla
kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara kar payı dağıtılmasına karar
verilemez.
f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut
payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne
şekilde verileceği ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yönetim kurulu'nun teklifi üzerine
genel kurulca kararlaştırılır.

sonra bulunan tutarın onda biri Türk
Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi
2.fıkrası c.bendi uyarınca ikinci tertip
kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken
yedek akçeler ayrılmadıkça, esas
sözleşmede pay sahipleri için kar payı
nakden ve/veya hisse senedi biçiminde
dağıtılmadıkça başka yedek akçe
ayrılmasına,
ertesi
yıla
kar
aktarılmasına ve kar dağıtımında
imtiyazlı pay sahiplerine, katılma
kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine
yönetim kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem
ve
işçilere,
çeşitli
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve
bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı
dağıtılmasına karar verilemez.
f) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla
mevcut payların tümüne, bunların
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne
şekilde verileceği ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yönetim kurulu'nun teklifi üzerine
genel kurulca kararlaştırılır.
İşbu esas sözleşme hükümlerine gore genel
kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri
alınamaz.

SAHİR HUSUSLAR

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE-24

MADDE-23

İş bu anasözleşmede bulunmayan hususlar
hakkında TTK ile Finansal Kiralama Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili kanun ve
mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik
ve tebliğ hükümleri uygulanır.

Ana Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm
değişiklikler
için
Yönetim
Kurulu'nca
hazırlanacak tadil tasarısı Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve
Bankacılık
Düzenleme
ve
Denetleme
Kurumu’nun iznine ve Genel Kurul'un tasdikine
bağlıdır. Bu tür değişiklikler Ticaret Sicili'ne
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
olunur.

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI :

MADDE-25

MADDE-24

Sermaye Piyasası Mevzuatındaki düzenlemeler
çerçevesinde, Şirket'in finansal durumunu
denetlemek ve raporları uluslararası Kabul
görmüş muhasebe ilkeleri ve Türkiye'de cari
kurallar çerçevesinde onaylamak üzere bağımsız
denetim kuruluşu Genel Kurulun onayına
sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından
seçilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası
Kanunu'nun
31.
maddesi
çerçevesinde
borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası
araçlarını ihraç yetkisine sınırsız süreli olarak
sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun
504.maddesi hükmü uygulanmaz.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

MADDE-26

MADDE-25

Ana Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm
değişiklikler için Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak
tadil tasarısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun iznine ve
Genel Kurul'un tasdikine bağlıdır.
Bu tür
değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyulur.
Kurumsal
Yönetim
İlkelerinin
uygulanması bakımından önemli nitelikte
sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte
ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine
teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin
işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
uyulur.

TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR/ZARAR SAHİR HUSUSLAR
ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA
MADDE-26
SENETLERİNİN İHRACI :
İş bu anasözleşmede bulunmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Finansal
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri
uyarınca, Yönetim Kurulu Kararıyla tahvil ve Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili
diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir ve/veya kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı
yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.
halka arz edilebilir.
MADDE-27

Şirket yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatlı
veya teminatsız “aracılık faaliyeti ve menkul
kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak
kaydıyla” her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı

belgesi, finansman bonosu, pay ile değiştirilebilir
tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi
ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer
borçlanma senetlerini ihraç edebilir.
İhraç
edilecek sermaye piyasası, araçlarının limiti
konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler uygulanır.
Tahvil ve diğer
borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya
satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni
tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

MÜLGA

MADDE-28
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyulur.
Kurumsal
Yönetim
İlkelerinin
uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan
işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat,
rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Ek – 5 ĐÇ YÖNERGE

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun
çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, FFK Fon 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 ile Şirketin diğer
yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri gelebilir.

(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. Elektronik Genel kurul için gerekli donanım sağlanır.

Toplantının açılması
MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli
bir yerinde, 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) Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama
memuru görevlendirilir. Başkan gerek görmesi halinde, ayrıca elektronik genel kurul sistemi ile ilgili
olarak teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilebilir.
3) Toplantı Başkanı 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 21 gün
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 veya pay defteri
yerine geçen Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan temin edilen kayıt suretinin, 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, keza Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabi olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu onay
yazısının, 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.
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 onda birine (halka açık şirketlerde 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.
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 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) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç
beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(4) 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.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, FFK Fon 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, FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketinin / / tarihli genel
kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe
girer.

EK - 4 / YÖNETĐM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETĐCĐLER ĐÇĐN ÜCRET POLĐTĐKASI
“Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Sermaye Piyasası Kurulu ve

Türk Ticaret Kanunu mevzuatı gereğince, Şirketin uzun vadedeki hedefleri ve performansı dikkate
alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak hakların yönetim ve
yürütülmesini hedeflemektedir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ilgili komitenin görüşleri de dikkate alınarak aylık brüt olarak
belirlenerek, Genel Kurul onayına sunulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin
bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları
kullanılmaz.
Üst düzey yöneticilerin ücretleri ve kendilerine sağlanacak menfaatler ise Şirkette üstlenmiş oldukları
görev, sorumluluk, tecrübe ve performans göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına

uygun, şirketin strateji ve politikaları uyumlu olacak şekilde belirlenir. Ödenen ücretler ile sağlanan
tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır.
Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri için söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık
sabit ücretlerinin yanı sıra Şirketin uzun vadedeki performansına hizmet edecek şekilde yan haklar ve
performansa dayalı primler verilmesi de imkan dahilindedir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu
politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayından geçerek Genel Kurul’un bilgisine arz
edilmekte ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanmaktadır.”

EK -5 / KARIN DAĞITIMI

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan
düzenlemelere uyar.
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar
safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârdan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Geri
kalan kısmı Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul’un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.
Ancak, kâr dağıtımında SPK’nın bu konudaki düzenlemelerine uyulur.
Şirketimizin kar dağıtım politikası esas sözleşmemizin 23. Maddesinde açıklanmıştır. Şirketimizde
kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, esas sözleşmemizde kar payı
avansı dağıtılması ile ilgili düzenleme yoktur.

KAR DAĞITIM ZAMANI

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya
ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından
kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

EK -6 / 2012 YILI KAR DAĞITIMI ĐLE ĐLGĐLĐ YÖNETĐM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu, şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2012 yılına ilişkin kardan temettü
dağıtılmamasının Genel Kurul’a teklif edilmesine karar vermiştir.

EK -7 / 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
SPK KAR
DAĞITIM
TABLOSU
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1- DÖNEM KARI
2- ÖDENECEK VERGİLER
NET DÖNEM KARI
3- GEÇMİŞ YILLAR ZARARI
4- BİRİNCİ TERTİP YEDEK AKÇE

8.342.198

VUK KAR
DAĞITIM
TABLOSU

8.342.198

11.142.590
1.875.027
9.267.563

463.378

463.378

(Dağıtıma Tabi Tutulmayacak İştirak
Karı+ 5520 KVK 5/e Karı)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
(Yıl İçinde Yapılan Bağışlar)

0
7.878.820
0

8.804.185
0

1.TEMETTÜNÜN HESAPLANACAĞI
BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET
DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

7.878.820

8.804.185

5- Ortaklara Birinci Temettü
(HESAPLANAN)
5- Ortaklara Birinci Temettü
(DAĞITILAN)
6- İmtiyazlı Hisse Senetleri
Sahiplarine
7- Memur ve İşçilere Temettü
8- Yönetim Kuruluna Temettü
9- Ortaklara İkinci Temettü
10- İkinci Tertip Yasal Yedek
11- Statü Ydekleri
OLAĞANÜSTÜ YEDEK

Dava ve Takipler Nedeniyle Verilen Teminat Bilgisi
Dava ve takipler nedeniyle bankalara ve resmi kurumlara verilen teminat bulunmamaktadır.

Kamu Kurumlarına, günlük işlemler ile ilgili olarak bugüne kadar aşağıda banka ve tutar bilgileri
verilen Teminat Mektupları verilmiştir.
Türkiye Finans Katılım Bankası 12.000-TL
Türk Ekonomi Bankası

18.000-TL

Türk Ekonomi Bankası

7.200-TL

