
 

 

 

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 
Şirketimiz bilgilendirme politikası; başta 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve söz konusu 

kanuna ilişkin düzenlemeler olmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) düzenlemelerine ve Şirketimizi Yönetim Kurulu’nca 

onaylanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna uyumlu bir şekilde ve etkin iletişim 

politikası amaçlanarak hazırlanmıştır. 

 

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. (“Yapı Kredi Leasing”), kamunun aydınlatılması ve pay 

sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin tüm uygulamaları, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı 

gözetiminde gerçekleştirir. 

 

Şirketimiz bilgilendirme politikası, Yapı Kredi Leasing Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey 

yöneticileri ve diğer çalışanları tarafından bilinen Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili bilgiler, 

Şirket’e ait her türlü bilgi, belge ve elektronik kayıt ve veriden oluşan “şirket sırrı” ve “ticari 

sır” dışındaki ve yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan her türlü bilgiyi 

kapsamaktadır. Bilgilendirme politikası ile Şirketimizin gerçekleşmiş olan geçmiş performansı, 

gelecekle ilgili plan ve beklentileri, strateji, hedef ve vizyonu ile ilgili gelişmelerin kamu, pay 

sahipleri, yatırımcılar ve menfaat sahiplerine doğru, anlaşılabilir, eşit, şeffaf ve eksiksiz olarak, 

açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermesine yardımcı olacak şekilde 

açıklanması amaçlanmaktadır. 

 

Yapı Kredi Leasing bilgilendirme politikası çerçevesinde kamunun aydınlatılması amacıyla 

kullanılan yöntemler aşağıda açıklanmıştır: 

 

Özel Durum Açıklamaları: 

SPK’nın Seri:VIII, No:54 (Tebliğ) sayılı tebliği uyarınca yapılması gereken içsel ve sürekli 

bilgileri kapsayan özel durum açıklamaları tebliğde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu 

Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilir. Özel durum açıklamalarına KAP internet 

sitesinden (www.kap.gov.tr) ve Şirketimiz internet sitesinde bulunan “Özel Durum 

Açıklamaları” linkinden ulaşılabilir. Ayrıca bilgilendirme talebinde bulunan kurumsal 

yatırımcılara elektronik posta gönderimi ve websitesi kanalıyla doğrudan bilgilendirme 

yapılmaktadır. 

 

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun 

oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP’a açıklanmasına kadar geçecek 

süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. 

 

Genel ilke olarak Yapı Kredi Leasing nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, 

özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle 

paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış 

olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin 

gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. 

 

Tebliğ çerçevesinde Şirketimiz meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve kamunun yanıltılmasına 

yol açmaması için içsel bilgilerin kamuya açıklanması ertelenebilir. Bilginin açıklanmasının 

ertelenmesi halinde bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayacak önlemler alınır ve erteleme kararı 

anında, erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır. Bu kapsamda “Yapı Kredi 

Finansal Kiralama A.O. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir.  

 



Yapı Kredi Leasing hakkında basın, medya ve veri yayın kanallarında çıkan haberler takip 

edilir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini 

etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile 

yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, 

Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma 

dokümanları vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya 

söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğde 

belirtilen esaslar çerçevesinde bir açıklama yapılır.  

 

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler; 

İdari Sorumluluğu bulunanlar listesinde Yapı Kredi Leasing yönetim ve denetim organlarının 

üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak şirket içsel bilgilerine düzenli erişen ve aynı zamanda 

Yapı Kredi Leasing’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari karar verme 

yetkisi olan kişiler yer alır. 

 

Yapı Kredi Leasing’in idari sorumluluğu bulunan kişiler listesi Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Uyum Raporunda yer almakta olup, içsel bilgilere erişimi olanların listesi ise tebliğde 

belirtildiği şekilde oluşturularak saklanmaktadır. 

 

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması: 

Mali tablo ve raporlar BDDK, SPK düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye 

Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanır, bağımsız veya sınırlı denetimden 

geçirilerek, süresi içinde KAP’a gönderilmek suretiyle kamuya açıklanır ve SPK, BDDK’ya 

gönderilir. KAP’ta yayınlanmasının ardından mali tablolara Şirketimiz internet sitesinden 

ulaşılabilir.  

 

Faaliyet Raporu: 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanan ve 

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yapı Kredi Leasing Faaliyet Raporu başlıca; 

sona eren yıla ilişkin olarak Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin bilgileri, finansal kiralama sektörü 

ve ekonomide yaşanan gelişmeleri kapsamaktadır. 

Faaliyet raporu, yasal süresi içinde KAP’ta yayınlanarak kamuya açıklanmasının ardından 

Şirketimiz internet sitesinde yayınlanır. Pay sahipleri, menfaat sahipleri ve üçüncü kişiler 

Şirketimiz faaliyet raporunu Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nden temin edebilirler. 

 

İnternet Sitesi: 

Şirketimizin kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek güncellenen internet sitesi bulunmaktadır. 

 

Internet sitelerinde, Yapı Kredi Leasing hakkında genel bilgilerle birlikte finansal kiralama 

hizmetleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. 

 

Şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında Yapı Kredi Leasing ile ilgili 

detaylı bilgilere yer verilmektedir. http://www.ykleasing.com.tr/ adresinden ulaşılan internet 

sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Şirket’in, ortaklık yapısı, Şirket’in dönemsel finansal 

tabloları ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, yönetim kurulu ve yasal 

denetçileri, üst yönetim ekibi, ana sözleşmesi, ticaret sicil bilgileri, bilgilendirme politikası, 

Genel Kurul toplantılarına ilişkin bilgiler, tutanaklar, gündemler, hazirun cetvelleri ve 

vekâletname örnekleri, özel durum açıklamaları ve Şirket ile ilgili diğer bilgiler tüm pay 

sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul gündemi kapsamında görüşülecek konulara 

ilişkin bilgilere “Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” ile Şirket internet sitesinde yer 

verilmekte olup bu dokümanda yer alan bilgilere ilişkin belgeler (Faaliyet raporu, mali tablolar, 

kar dağıtım tablosu, kar dağıtım politikası ve gündemde yer alan konulara ilişkin diğer 

belgeler) genel kurula sunulur. 

 

 



Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar: 

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı, temettü 

ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla 

bilgilendirilmeleri sağlanır. 

Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Şirket internet sitesinde de 

ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır. 

 

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Resmi Gazete ve Günlük Gazeteler: 

Şirketimize ilişkin Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır. Ayrıca 

mevzuat gereğince, yıllık mali tablolar ve raporlar olağan genel kurul toplantısını izleyen 30 

gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve müteakiben Resmi Gazete’de ilan edilir. 

 

 

 

 

 

 


