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BURGAN FiNANsAL KiRALAMA A.ş

2o15 HEsAp y|Lı zı ı,ılsııı 2016 TAR|HL| oLAĞAN GENEL KuRuL Topı-eı.ııı ruııııaĞı

Burgan Finansal Kiralama A.Ş 2015 hesap yllı faaliyetleri Ve hesaplarlna ilişkin olağan genel kurul
toplantlsı 21 Nisan 20'16 tarihinde saat ]0:00'da "Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere caddesi No:13,34485,
Sanyer/lstanbul" adresindeki Burgan Finansal KiraIama A.Ş genel müc]ürlük binasl ,18. kat toplantl
salonunda lstanbul ll Ticaret Mudürlüğünün 2.o /04/20,16 tarih Ve .l.s.{t1{}say;lı yazısı ile
görevlendirilen Bakanllk temsilcisi sayln Feyyaz Bal'ün gözetiminde yapllmlşllr. //2L
Toplantlya ait çağrl, kanun Ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplanlı yeri, toplantl günü, toplantl
gündemi Ve Vekaletname örneği içeren şekilde Türkiye Ticaret sicili Gazelesinin 29.03.2016 tarih ve 9042
sayısünln 799:uncu sayfaslnda Ve ayrlca Dünya Gazetesinin 03.03.2016 ve 23.03.20,16 tarihli baskllarında
ilan edilmek suretiyle Ve ayrlca tüm hissedarlara elden Ve/Veya PTT lstanbul/Levent şubesinden
24.02.2016 ve 28-03.2016 tarihinde iadeli taahhütIü mektupla bildirilerek süresi içinde yapllmlştlr.

Türk Ticaret Kanununun 428, maddesi gereğince usulüne uygun olarak yapllan kurumsal temsilci ilanlna
ilişkin olarak pay sahıpledmizden herhangi bar talep gelmediğinin Ve kurumsal temsilca başVurusu
yapllmadüğlnln, hazlrlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 100.000.000-TL sermayesine karşlllk
gelen 10.000.000.000 adet hisseden 99.998.551,99-TL sermayeye karşlllk 9.999.855.,l99 adet hissenin
toplantıda ıemsil edildiğinin Ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantl
nisabınln mevcut olduğunun anlaştlmasl üzerine, olağan genel kurul loplantlsı yönetim kurulu üyesi sayln
cüneyt Akplnar taraflndan açllarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir-

1. Gündemİn birinci maddesi gereğince;
Gündem maddesinin görüşülmesi slraslnda Verilen önerge üzerine, Türk Ticaret Kanunu Va§irket esas
sözleşmesinin ve genel kurul iç yönergesinin ilgili maddesi uyarlnca genel kurul toplantl başkanllğlna
yönetim kurulu başkanı Sayın cüneyt Akplnar oy biniğiyle seçildi. Toplantü Başkanl oy toplama
memur!uğuna Burgan Bank A,Ş temsilcisi sayln AliTolga Erendaç'l, tutanak yazmanllğlna ise sayln Fatma
san'yl tayin etti.

2. Gündomin ikinci maddesine geçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi slraslnda Verilen önerge üzerine, şirketin 2015 hesap yıll faaliyet ve
hesaplarlna ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazlrlanan ylIllk faaliyet raporu Ve yönetim

kurulu faaliyet raporu loplantIdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur, bu nedenle yllllk faaliyet
raporu Ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmadan müzakeresine geçildi. Şirketin 2015 hesap yıll
faaliyet ve hesaplarüna ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uyarlnca hazlrlanan ylllık faaIiyet raporu Ve

yönetim kuruIu faaliyet raporu hakk|nda söz alan olmadl.

3, Gündemin üçüncü maddesine geçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi slraslnda Verilen önerge üzerine; şirketin 2015 hesap yllı faaliyet Ve

hesaplarlna ilişkin denetçi raporu toplantlya bizzat katllan Güney Bağlmslz Denetim Ve serbesı
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş denetçisi Merve Nermin taraflndan okunarak katllanlarln bilgisine surPldtl.
söz alan olmadl. .i 
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4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi; .;, ] '

Gündem maddesinin görüşülmesi slrasünda verilen önerge üzerine; şirketin 2015 ylll hesap dönemine._9it

finansal tablolar (Bilanço, Kar/zarar-Hesaplarl) toplantIdan önce pay sahiplerinin incele.rriesine

sunulduğundan, finansal tablolar|n ana başllklartnln okunarak müzakeresine geçildi. Söz alan

olmadtğlndan 2015 ylll hesap dönemine ait flnansal tablolar (Bilanço, Ker/zarar-Hesaplarl) katllanlann

oybirliği ile kabUl ediIdi
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Tc 5. Gündemin beşinci maddesine geçildi;
Gündem maddesinin gğrüşülmesi slraslnda Verilen önerge üzerine, Başkan, 2015 yüllnda görev yapan
yönetim kurulu üyelerinin 2015 yllı işlem, hesap Ve faaliyetleri için ibraslnl ayrl ayrl oya sundu. Yönetim
kurulu üyelerinin paya sahibi otmadlğl görüldü. Yapllan oylama sonucunda sayln Mehmet Nazma Erten,
sayln Ali Murat Dinç, sayln cüneyt Akplnar, sayln Hasan Hüseyin Uyar Ve sayln l\,lutlu Akpara katllanlarln
oybirliği ile ibra edildi.

6. Gündemin altlncl maddesine geçildi;
Yönetim kurulunun 17.02.2016 tarih Ve 20,16/06 sayllü karanyla bilanço, kar Ve zarar hesabınln kabulü ve
22.237.414,7s-rL tutarlndaki 2015 hesap ylll karlnln dağltllmayarak, ,l,,1,1,1.870,74-TL'nin 1. tertip kanuni
yedek akçe ve 21.125.544,01-T L'nin olağanüstü yedek olarak ayrllmasl yönündeki teklifinin kabulüne
katllanlarln oybirliği iie karar verildi.

7. Gündemin sekizinci maddesine 9eçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi slraslnda verilen önerge üzerine; gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse
sair mevzuat hükümleri baklmlndan 2016 hesap ylll jçin 1 (bio yll süreyle Burgan Finansal Kiralama
A.Ş'nin hesap, faalıyel Ve işIemlerini denetlemek, bağlmslz denetim faaliyetini yürütmek üzere yetkili

denetim kuruluşu, bağlmslz dlş denetçi olarak Güney Bağlmslz Denetım ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A,Ş'nin belirlenmesine ve olağan genel kurulunun onaylna sunulmastna karar Verilmaştir. Yapılan
oylama sonucu, Türk Ticaret Kanunu Ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2016 hesap ylll için 1 (bir) yll
süreyle Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin hesap, faaliyet Ve işlemlerini denetlemek, bağtmslz denetim
faaliyetini yürütmek üzere yetkili denetim kuruluşu, bağlmslz dlş denetçi olarak Guney Bağlmslz Denetim
Ve serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A-Ş'nin seçilmesine dai 17 .o2.2016 larih Ve 2016/09 saylll yönetim

kurulu taraflndan işleminin onaylanmaslna, bu denetim kuruluşunun bağımsız dlş denetçi olarak
seçilmesine, denetim kuruluşunun 1 (bir ) yll süre ile bağlmslz denetim faaliyetini yürütmesine ve seçilen
bağıriEız denetim firmasl ile sözleşme imzalanması içın şirket yönetim kuruluna yetki Verilmesine
katllanlarln oybirliği ile karar Verildi.

8. Gündemin yedinci maddesine geçildi;
Gündem maddesinİn 9örüşülmesi slraslnda Verilen önerge üzerine;

a) Türk Ticaret Kanunu, sair mevzuat hükümleri Ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddeleri dikkate

allnarak yönetim kurulu üye sayüslnln 6 (altl) kişi olarak belirlenmesine,

b) Yönetim kuruluna;
- Beyoğlu 38, Noterliğinin 22.03.2016 tarih Ve 3847 yevmiye
seçilmeyi kabul eden sayln Mğhmet Nazmi Erten'in,
- Beyoğlu 38- Noterliğanin 22.03.2016 tarih ve 3849 yevmiye
seçiImeyi kabul eden sayln Ali Murat Dinç'in,
- Beyoğlu 38. Noterliğinin 22.03.2016 tarih Ve 3846 yevmiye

seçilmeyi kabul gden sayln Hasan Hüseyin uyar'ln,
- Beyoğlu 38. Noterliğinin 22.03.2016 tarih ve 3845 yevmiye

seçilmeyi kabul eden sayln suat Kerem sözügüzol'in,

c) 3 (üç) yül süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine;

erine ücret ve huzur hakkı ödenmemesjne,

numaralI

numarall

numarall

numarall

muVafakatnamesiyle

muvafakatnamesiyle

muVafakatnamesiyle

muvafakatnamesiyle

Beyoğlu 41. Notediğinin 20.04.2016 tarih Ve 11804 yevmiye numarall muvafakatnamesiyle

seçilmeyi kabul eden Sayın Hüseyin Gem Öge'nin,
- Toplantlya bizzat katllan Ve aday olduğunu sözlü olarak ta beyan eden say/n cüne

d) seçilen yönetim kurulu üyel
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n sorumlu yönetim kurul ue) sayün Hasan Hüseyin Uyar'ln finansal raporlamadan, iç kontrol Ve uyumda
üyesi olarak görevlendjrilerek iç konkol Ve uyum birimi faaliyetlerinin
sürdürülmesine,

kendisine bağll olarak

fl Sayın Ali Murat Dinç, sayln Hasan Hüseyin Uyar Ve sayln cüneyt Akplnar'tn Kredi Komitesi aslİ

üyeleri olarak belirlenerek görev yapmalarını; Sayln Mehmet Nazmi Eüten Ve sayln suat Kerem
Sözügüzel'in ise asli üyelerin komiteye katllamadlğl durumlarda aynl yetkilerle görev yapmak üzere
yedek üyeler olarak belirlenmelerine,

g) sayln Mehmet Nazmi Erten Ve sayln Hasan Hüseyin Uyar'ln Denetiın ve Risk Komitesi üyeleri

olarak belirlenerek görev yapmalarına,

h} sayln Mehmet Nazmi Erten, sayln Ali Murat Dinç Ve sayln cüneyt Akpınailn Kurumsal Yönetim
Komitesi üyeleri olarak belidenerek görev yapmalarlna,

l} sayın Mehmet Nazmi Erten Ve sayln Ali Murat Dinç'in Ucretlendirm€ Komitesi üyeleri olarak
belirlenerek görev yapmalaf lna,

katllanların oy birliğiyle karar Verildi

9. Gündemin onuncu maddesine geçildi;
Gündem maddesinan görüşülmesi slraslnda verilen önerge üzerine; kanun Ve sair mevzuatla izin Verilen en
üst slnlra kadar tahvil, finansman bonosu Veya diğer borçlanma araclnl ihraç etmek, ihraç edilecek tahvil
Veya diğer borçlanma araçlarınln her türlü hüküm Ve şartlarlnl belirlemek hususunda Türk Ticaret
Kanununun 505'inci maddesine istinaden yetki Verilmesine katllanlarln oybirliği ile karar Verildi.

10. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi;
Gündem maddesinin görüşülmesi slraslnda Verilen önerge üzerine; yönetim kurulu üyelerine, ilgili mevzuat
hükümİeri sakll kalmak kaydlyla Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. maddeleIi gereğince izin Verilmesine
katllanlann oybirliği ile karar Verildi.

söz alan olmadlğlndan Ve gündemde görüşüIecek başkaca konu bulunmadlğlndan toplantlya son Verildi

Cün lnar Feyy
Toplantl Başkanl Baka lk Temsilcisi

Ali T E aç Fat Sarı
oyT ma l\.4emuru Tutanak anl
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öRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 36. Noterliğinden 25 Aralık 2012 tarih ve 52023 yevmiye
numarasl ile tasdik edilmiş eski ünvanı: EFG FiNANsAt K|RAtAMA A.Ş., yeni ünvanı:
BURGAN FlNANsAt KlRALAMA A.Ş. 'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin
69., 70. ve 71. sayfasındaki yapışık (imza onayı yapılmayan) 2015 Hesap Yıh 21 Nisan
2016 tarihli olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağlnln aynısı olduğunu onaylarım.
(Yirmibir Nisan İkibinonaltı) Perşembe gün ü 2L/O4/2016
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