Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O.
Ücretlendirme Politikası
Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.’nın (“Şirket”) faaliyetlerinin kapsamı ve
yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına uyumlu, aşırı risk
alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayan Şirketin ücretlendirme ilke, kural,
koşul ve uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir.

Şubat, 2012

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
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1. Amaç
Bu politika dokümanı, Şirket’in ücretlendirme sistem ve uygulamaları ile bu uygulamaların
yapılandırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli ilke ve kuralları tanımlamaktadır.
Ücretlendirme Politikası, Şirket ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak bu
yaklaşımda kullanılan Şirketin misyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve ücretlendirme
uygulamalarına yönelik yönetişim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını çizmektedir.
Yine, bu politika ile Şirket ücretlendirme stratejisi için piyasa uygulamalarının izlenmesi
desteklenmekte; tüm ücretlendirme kriterleri, sabit ve değişken ücretlendirme prensipleri ile
teşvik sistemleri açıklanmaktadır.
Şirket Ücretlendirme Politikası tüm çalışanlar için geçerlidir.

2. Giriş
2.1.

Misyon, Değer ve Stratejilerin Yansıtılması

Şirket, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme elde etmek, tüm menfaat sahipleri için değer yaratmak,
müşterilerin ve çalışanların ilk tercihi olmak misyonu ile mükemmelliği amaçlamaktadır.
Bu amaçla Şirket Stratejisi, sağlıklı ve istikrarlı büyüme, üstün ve kalıcı müşteri memnuniyeti,
çalışan bağlılığı, güçlü ve sürdürülebilir kârlılık ile gider ve risk yönetiminde mükemmelleşme
üzerine kurulmuştur.
Bireysel ve sosyal ilişkilerin temelini oluşturan, “Şirket Etik Kuralları” ile güven, özgürlük, adil
olma, saygı duyma ve açıklık ilkelerinden oluşan “Şirket Değerleri”, Şirket Personel Politikaları,
İlke ve Tüzükleri'nin bir bölümünü oluşturmakta olup; bu ilke ve kurallar tüm Şirket çalışanları
tarafından bilinmektedir.
Buna bağlı olarak;
Çalışanların din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, vb. özelliklerinden bağımsız bir ücretlendirmenin
sağlanması,
Kişilerin ücret bilgilerine erişimin yalnızca ilgili ve yetkili personel tarafından
ulaşılmasının ve görülmesinin sağlanması,
Şirket ücretlendirme politikası ve yaklaşımının değişmez unsurlarıdır.
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Yukarıda belirtilen standartlar, tüm organizasyonda ücret uygulamalarının tutarlı ve uyumlu bir
şekilde tasarlanması, uygulanması ve izlenmesi için Şirket Ücretlendirme Politikasının temelini
oluşturmaktadır.

2.2.

Ücretlendirme Politikasının Temel İlkeleri

Şirket’in ücretlendirme yaklaşımı, performans odaklı olup, pazar dinamikleri, Şirket stratejisi ve
hissedar menfaatleri ile uyumlu olarak belirlenmektedir. Rekabet kuralları çerçevesinde ve etkin
bir ücret yönetimi, şeffaflık ve kurum içi eşitliği sağlamak için Şirket Ücretlendirme Politikasının
temel ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:


Açık ve şeffaf yönetim,



Kanun, sair mevzuat ile düzenlemelere uyum,



Şirketin uzun vadeli hedeflerine, risk yönetim yapısına uyumlu olması ve etkin risk
yönetimine katkı sağlaması,



Piyasa trendleri ve uygulamalarının düzenli izlenmesi,



Sürdürülebilir performansa yönelik olması



Görev ve fonksiyona göre farklı beceri, birikim ve bilgi gereksinimlerinin dikkate
alınarak tüm çalışanların motivasyonunun ve kuruma bağlılıklarının sağlanması.

2.3.

Yönetişim ve Yönetim Kurulu

Şirket Ücretlendirme Yaklaşımı, kararların uygun yetki seviyelerinde bağımsız, bilinçli ve
zamanında alınmasını sağlar ve çıkar çatışmalarını önlemeyi, alınan kararların, yasal
düzenlemelere uyumlu yürütülmesini güvence altına alarak, Şirket genelinde ücretlendirme
uygulamalarının gerçekleştirilmesini ve kontrolünü sağlamayı amaçlamaktadır.
Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim
yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlamak üzere yazılı
olarak oluşturulan Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve etkinliğinin
sağlanmasını teminen yılda en az bir kez gözden geçirilir.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek
ücretlerin Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlar.
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3. Performans ve Ücretlendirme
3.1.

Sabit Maaş Ödemeleri

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için
gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır. Toplam içinde sabit ücretin ağırlığı,
Şirketin risk yapısına uygun, orta ve uzun vadeli iş sürdürülebilirliği ve değer yaratımını
destekleyecek şekilde belirlenir.

3.2.

Performans Ödemeleri (Değişken Ödemeler)

Performans ödemeleri, hem nicelik hem nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması halinde
çalışana ücret ödenmesini sağlar. Performans ölçümleri ve ödeme sistemleri, kısa vadeye aşırı
şekilde odaklanmaktan kaçınır; orta ve uzun vadede istikrarlı performansı sağlamak üzere kârlılık
ve sağlam risk yönetimi ile bağlantılı parametrelere odaklanır.
Çalışan ücret ve teşvik sistemlerinin tasarımını desteklemek için aşağıdaki ilkeler tanımlamıştır:
Niceliksel ve niteliksel hedefler arasında uygun bir oranın korunması,
Müşteri odaklı bir yaklaşımın desteklenmesi,
Tek bir ürün ve mali araç konusundaki teşviklerden kaçınılması,
Performans ödemelerinin iletişim ve raporlama evrelerinde şeffaflığın sağlanması;
böylelikle, çalışanın kazanımlarının nihai değerlendirmesinin, harici ve dahili kurallar ve
düzenlemelerle uyumlu olmasıdır.

3.3.

Performans Kriterleri

Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretler,
Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmez.
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar
dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik
değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.
İcrai görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin
performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu teşvik ödemeleri
Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara
bağlıdır.
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Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performansa bağlı teşvik ödemelerine ilişkin
kriterler Şirket Üst Düzey Yönetimi tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Söz
konusu kriterler, belirlenmiş standartlara ve özel görev sorumluluklarına göre düzenli
olarak gözden geçirilir.
Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı
ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.
Teşvik sistemleri, sıfır ikramiye ödemesine olanak tanıyacak asgari performans eşikleri
belirlenerek tasarlanır. Yeni sözleşme ve anlaşmalar bu sisteme uyumlu olarak hazırlanır.
Performansa yönelik
değerlendirilir.

ödemelerde,

çalışanların

bir

önceki

dönem

performansı

Şirketten ayrılacak personele yapılacak tazminat ödemeleri, ilgili personelin geçmiş
performansı ve Şirketin uzun vadeli performansına katkısı da dikkate alınmak suretiyle
belirlenir.
Yönetim Kurulunca, faaliyetleri sonucu Şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye
düşürdükleri ya da Şirketin mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit
edilenler hakkında performansa dayalı ödemelerin iptal edilmesi de dahil, ödemeleriyle
ilgili gerekli işlemler tesis edilir.
Uyumsuz davranış veya disiplin tedbirini gerektiren davranış sonucunda performansa
dayalı ödeme yapılmamasına ilişkin düzenlemelere yer verilir.
Denetim, Kontrol ve Uyum personelinin görevlerini gerçekleştirirken bağımsızlıkları
sağlanır. İç Kontrol ve İç Denetim, birimlerinin yöneticileri ile personeline yapılacak
ödemeler, denetim ya da gözetimde bulundukları veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin
performansından bağımsız olacak şekilde ilgili personelin kendi fonksiyonuna ilişkin
performansı dikkate alınarak belirlenir ve bu kapsamda finansal hedeflerden kaçınılması /
hedeflerin sınırlandırılması sağlanır.
Tüm ücretlendirme sistemleri ve planları, genel şirket itibarının gelişimine yaptıkları etki
açısından değerlendirilir. Müşteri, misyonun temel odak noktası olarak değerlendirilerek,
iç ve dış müşteri memnuniyeti tüm ücretlendirme sistemlerinde ön sıraya yerleştirilir.
Ücretlendirme sistemleri, herhangi bir şekilde Şirketin stratejik risk iştahını aşan risk alma
davranışlarına neden olmamalıdır.
Performans hesaplamasında, finansal hedeflerin, finansal olmayan performans hedefleri
ile uygun bir karışımı sağlanır.
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