
 

Şirket Raporu                                 08 Şubat 2019 

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (ISFIN) 

ISFIN, 1988 yılında, Türkiye İş Bankası Grubu’nun, 

bir Dünya Bankası kuruluşu olan IFC ve Fransız 

Société Generale grubu ile yaptığı ortaklık 

sonucunda kurulmuştur. 1995 yılında İş Bankası, 

yabancı ortaklarının tüm hisselerini devralmıştır.  

2000 yılında Şirket hisselerinin bir kısmı halka arz 

edilmiştir. 

 

Şirket, satış faaliyetlerini; Türkiye İş Bankası 

şubeleri, satıcılar ve doğrudan pazarlama olmak 

üzere üç ayrı kanal üzerinden yürütülmektedir. İş 

Bankasının yaygın şube ağı ve yurt genelinde 

sağladığı erişim İş Leasing'e geniş bir hizmet 

coğrafyası sunmaktadır. 

 

Şirket, 2004 yılında, İş Faktoring A.Ş.’nin toplam 

12.517 TL nominal bedelli hisselerini 10.952.375 

ABD Doları karşılığında satın almıştır. Şirket’in İş 

Faktoring’teki sahiplik oranı %78,23 seviyesindedir.  

İş Faktoring 2018/6 aylık dönemde, 242 milyon TL 

ciro, 4,1 milyar TL aktif büyüklüğü ile tamamlamış, 

52 milyon TL net kâr elde etmiştir. 

 

ISFIN’ ın kayıtlı sermaye tavanı 1.2 milyar TL, 

ödenmiş sermayesi 695.302.645 TL’ dir. Ortaklık 

yapısı aşağıdaki tablodaki gibidir. ISFIN’ in  % 39’u 

halka açıktır ve yönetim kontrolü Türkiye İş Bankası 

grubunda bulunmaktadır. 

 

Ortaklar Hisse 

Tutatı(TL)  

% 

T.İş Bankası 211.582.127 30,43 

T. Sinai Kalkınma B. 204.850.378 29,46 

Cem Okullu 163.746.787 23,55 

Cengiz Okullu 75.130.002 10,80 

Diğer 39.993.351 5,75 

Genel Toplam 695,302,645 100,00 

  

Sermayeyi temsil eden paylar açısından; 6.000.000 

TL nominal değerli A Grubu pay mevcut olup, 

yönetim kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin 

göstereceği adaylar arasından seçilir. Kalan paylar B 

grubu olup, bu paylara herhangi bir imtiyaz 

tanınmamıştır.  

 

Şirket, 2018/9 aylık dönemi 451 milyon ABD doları 

tutarında işlem hacmi ile tamamlamıştır. Şirketin 

aktif toplamı bu dönemde 2017 yılsonu ile yatay 

setrederken. Özkaynaklarında % 10’ luk artış 

gerçekleşmiştir.  
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2018/9 aylık dönemde Şirketin esas faaliyet gelirleri 

geçen yılın aynı dönemine göre % 53 oranında 

artarak 756 milyon TL olmuştur. Ancak finansman 

giderleri de benzer şekilde % 53 oranında artarak bu 

olumlu katkıyı nötrlemiştir. Bunun sonucunda brüt 

kar 91,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç 

olarak Şirketin net dönem karı 2018/9 aylık dönemde 

geçen yılın aynı dönemine göre % 23 oranında 

artarak 114.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

 

Finansal kiralama sektöründe alacakların sektörel 

dağılımına baktığımızda; birinci sırayı %26,35’lik 

pay ile inşaat, ikinci sırayı %11,5 ile metal sanayi, 

üçüncü sırayı da %10,9 ile tekstil sektörü almaktadır. 

Şirket ayrıca enerji projelerine de fon sağlamada 

aktif bir oyuncu konumundadır. 

 

Sonuç olarak BİST’ te işlem gören diğer finansal 

kiralama Şirketlerinin PD/DD ve F/K gibi çarpanları 

da göz önünde bulundurulduğunda,  ISFIN 

paylarının BİST’ te primli işlem gördüğü 

görüşündeyiz. 

 

 

   



 

 

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE 
AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 



 

GENEL MÜDÜRLÜK 
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: Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:17 
  1.Levent / İstanbul 

Telefon : 0 212 344 09 00 
Fax : 0 212 344 09 13 
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: info@metroyatirim.com.tr 
 

 

 
 
UYARI  
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti 

SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen 

bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen 

hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali 

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
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