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YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI 

                                       YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 

21 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2013 

Perşembe günü saat 16:30’da, Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent – İstanbul, 

Türkiye, adresinde gerçekleştirilecektir.  

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar 

ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve gündem 

maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi 

içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.ykleasing.com.tr adresindeki Şirket internet 

sitesinde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula 

katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu 

çerçevede,  ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 

paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki 

paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu 

bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak 

etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve 

en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve 

hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen 

“kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.  

Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine 

getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan,  Şirketimizin www.ykleasing.com.tr 

internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 339 90 00)  bilgi edinmeleri rica 

olunur.  

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan 

edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden 

veya www.ykleasing.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine 

getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin, el kaldırma 

usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

 

Saygılarımızla, 

 

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI 

Şirket Merkezi (Genel Müdürlük) Adresi: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A-Blok 

Levent/İstanbul 

Tel: (0.212) 339 90 00 

http://www.ykleasing.com.tr/
tel:0
http://www.ykleasing.com.tr/


 

 
 

 
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI’NIN 21.03.2012 TARİHLİ 

OLAĞAN GENEL KURULUNUN TOPLANTI GÜNDEMİ: 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun ve Yönetim Kurulu 

Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ 

nin okunması, 

4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve 

onaylanması, 

5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu 

üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 

edilmesi, 

7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 

8. Şirketimiz tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım  Şirketimiz alacaklarının satış 

yoluyla tasfiyesi işlemlerinin  onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle 

ilgili olarak ibra edilmesi, 

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin 

Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 

10. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun 

önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 

11. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 

göre seçim yapılması, 

12. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim 

Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 

14. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren 

“Genel Kurul İç Yönergesi” teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 

yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi 

verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 

 

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, 

Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür 

ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve 

diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri 

çerçevesinde izin verilmesi, 

 

17. Dilek ve Görüşler. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ 

 

 

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 

 

 

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı’nın 21 Mart 2013, Perşembe günü saat 

16:30’da Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent-İstanbul adresinde yapılacak 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda 

Şirketimizi/şahsımı temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya 

yetkili olmak üzere ...........................................................................’yı vekil tayin ediyorum. 

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI : 

 

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 

c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) 

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) 

 

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN: 

 

a)  Adet-nominal değeri  : 

b)  Oyda imtiyazı olup olmadığı : 

c)  Hamiline-nama yazılı olduğu : 

 

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE UNVANI 

İMZASI 

ADRESİ 

 

NOT: 1.  (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) 

şıklardan birisi seçilirse açık talimat verilir. 

            2. (B) bölümünden (d) şıkkı için blokaj formu verilir. 

3. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak 

imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını 

taşıyan vekaletname formuna ekler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


