
 

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI 
 

ESKİ ŞEKİL 
 

Amaç ve Konu 

 
Madde 4 

 
Şirket’in amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri 
çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama 
faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) 
işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri 
bizzat ifa edebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü 
kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla 
yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle 
ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar 
şeklinde de gerçekleştirebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı 
şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde 
olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal 
kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri 
yapabilir. 

 
a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri 

aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun 
gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz 
malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın 
alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, 
sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek 
eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve 
finansal kiralama konusu yapabilir. 
 

b)  
i. Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi 

kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf 
edebileceği gibi bunları alıp satabilir; 

ii. Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer 

finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, 
ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları 

tasfiye edebilir; 
iii. Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilecek 

taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri 

üzerinden rehin verebilir. 
 

c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde 
bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt 
dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak 
sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, 
orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. 
 

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı 
ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak 
amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve 
üzerinde tasarrufta bulunabilir. 

 
e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu 

alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç 
etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili 
mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer 
kiralayanlara devredebilir. 

 
f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün 

finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi 
halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma 
halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin 
yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde 
doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. 

 

 

YENİ ŞEKİL 
 

Amaç ve Konu 

 
Madde 4 

 
Şirket’in amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri 
çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama 
faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) 
işlemleri yapmaktır. Şirket iştigal konusu içerisine giren işleri 
bizzat ifa edebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü 
kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla 
yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle 
ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar 
şeklinde de gerçekleştirebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı 
şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştigal konusu içinde 
olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal 
kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri 
yapabilir. 

 
a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri 

aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun 
gerçekleşebilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz 
malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın 
alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, 
sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek 
eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da finansal 
kiralama ve faaliyet kiralaması işlemlerine konu 
yapabilir. 

b)  
i. Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi 

kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf 

edebileceği gibi bunları alıp satabilir; 
ii. Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer 

finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, 
ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları 

tasfiye edebilir; 
iii. Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilecek 

taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri 

üzerinden rehin verebilir. 
 

c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde 
bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt 
dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak 
sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, 
orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir. 
 

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı 
ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak 
amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve 
üzerinde tasarrufta bulunabilir. 

 
e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu 

alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç 
etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili 
mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer 
kiralayanlara devredebilir. 

 
f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün 

finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi 
halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma 
halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin 
yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde 
doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir. 

 



 

g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları 
başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. 

 
h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize 

edebilir. 

 
i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, 

finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap 
edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. 

 
j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları 

yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil 
ettirebilir. 

 
k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya  

personel çalıştırabilir. 
 

l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı 
olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

m) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak 
kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, 
kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı 
tesis edebilir. 

 
n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı 

faaliyetinde bulunabilir. 
 

o) Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul 
tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış 
yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına 
eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 
etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve 
yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların 
bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu 
aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve 
esaslar dahilinde bağış yapabilir. 

 
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için 
faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin Şirket konusuna 
ithali bu esas sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu 
mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 
uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur. 
 
Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, 
işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım 
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye 
Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını 
teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan 
açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve 
faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü 
kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu 
maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması 
halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu 
olacaktır. 
 
Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. 

 

 

 
g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları 

başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir. 
 
h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize 

edebilir. 

 
i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, 

finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap 
edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. 

 
j) Şahsi ve / veya ayni teminat ve ipotek alabilir, bunları 

yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil 
ettirebilir. 

 
k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya  

personel çalıştırabilir. 
 

l) Finansal kiralama veya faaliyet kiralaması 
işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler 
kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı 
kiralayan kişilere; finansman borcunun geri 
ödenmesi ve benzeri tüm finansman unsurlarını 
koruma altına alacak her çeşit sigortayı 
kapsayacak şekilde iştigal konusuna giren işlere 
ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık 
edebilir. 

 
m) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uymak 

kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, 
kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı 
tesis edebilir. 

 
n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı 

faaliyetinde bulunabilir. 
 

o) Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul 
tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış 
yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına 
eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 
etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve 
yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların 
bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu 
aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve 
esaslar dahilinde bağış yapabilir. 

 
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için 
faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin Şirket konusuna 
ithali bu esas sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu 
mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 
uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur. 
 
Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, 
işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım 
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye 
Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını 
teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan 
açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve 
faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü 
kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu 
maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması 
halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu 
olacaktır. 
 
Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. 


