
YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ORTAKLIĞI ’NIN 21.03.2012 TARĠHLĠ 
OLAĞAN GENEL KURULUNUN TOPLANTI  GÜNDEMĠ: 

 

1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı’nın seçimi, 

2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile 
denetim Ģirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.’nin 
Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu’nun 2011 yılı 
bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiĢtirilerek kabulü veya reddi, 

3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ġirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı 
ayrı ibra edilmeleri 

4. Yönetim Kurulu’nun, 2011 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki 
önerisinin kabulü, değiĢtirilerek kabulü veya reddi, 

5. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 
göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 

6. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması, 

7. Kurumsal Yönetim Ġ lkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler 
için “Ücretlendirme Politikası”nın belirlenmesi, 

8. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,  

9. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları 
Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 
yapılan bağımsız denetleme kuruluĢu seçiminin onaylanması, 

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst 
düzey yöneticilerine ve bunların eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; ġirket 
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıĢmasına neden olabilecek nitelikte iĢlem yapabilmeleri, 
rekabet edebilmeleri, ġirketin konusuna giren iĢleri, bizzat veya baĢkaları adına yapmaları 
ve bu nevi iĢleri yapan Ģirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer iĢlemleri yapabilmeleri 
hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu’na 
izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleĢtirilen iĢlemler hakkında Genel Kurul’a 
bilgi verilmesi, 

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında iliĢkili taraflarla 2011 yılı içerisinde 
yapılan iĢlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

12. Kurumsal Yönetim Ġ lkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara iliĢkin ġirket’in  
“Kar Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

13. Kurumsal Yönetim Ġ lkeleri gereğince ġirket’in “ġirket Bilgilendirme Politikası”       
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

14. ġirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağıĢ ve 
yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi vermesi, 

15. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına BaĢkanlık Divanı tarafından   
Ġmzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 

16. Dilek ve görüĢler. 

 
 

 

 
 


