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 B TP YATIRIM ORTAKLII A..

26 MART 2014 TARHL
OLAAN GENEL KURUL GÜNDEM

1- Açl, Bakanlk Divannn oluturulmas ve toplant tutanaklarnn imzalanmas için Divan’a
yetki verilmesi,
2- 2013 ylna ilikin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bamsz Denetim Kuruluuna ait
raporun okunmas ve müzakeresi,
3- 2013 yl finansal tablolarnn incelenmesi, görüülmesi ve onaylanmas,
4- 2013 ylna ait kâr datmnn görüülerek karara balanmas ve kâr datm tarihinin
belirlenmesi,
5- Dönem içinde boalan Yönetim Kurulu üyeliine yaplan atamalarn onaylanmas,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yl çalmalarndan dolay ibras,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanmas,
9- Bamsz Denetim Kuruluunun seçimi,
10- lgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alnm olmas kaydyla Ana Sözleme Tadil
Tasarsnn Genel Kurulun onayna sunulmas,
11- Güncellenen kâr datm politikasnn onaya sunulmas,
12- 2013 yl içinde yaplan ba ve yardmlarla ilgili bilgi verilmesi,
13- 2014 yl içerisinde yaplabilecek balara ilikin üst snrn belirlenmesi,
14- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazl muameleleri yapabilmeleri için
Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
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 B TP YATIRIM ORTAKLII A..
ANA SÖZLEME TADL TASARISI
ESK EKL

YEN EKL

RKETN UNVANI

RKETN UNVANI

Madde 2- irketin ticaret unvan,"  B TP YATIRIM Madde 2- irketin ticaret unvan,"  YATIRIM
ORTAKLII ANONM RKET" dir. Bu esas ORTAKLII ANONM RKET" dir. Bu esas
sözlemede ksaca "irket" olarak anlacaktr.
sözlemede ksaca "irket" olarak anlacaktr.
YAPILAMAYACAK LER

YAPILAMAYACAK LER

Madde 6- irket özellikle;

Madde 6- irket özellikle;

a) Ödünç para verme ileriyle uraamaz.
b) Bankalar Kanununda tanmland üzere mevduat
toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu
verebilecek i ve ilemler yapamaz.
c) Ticari, snai ve zirai faaliyette bulunamaz.
d) Araclk faaliyetinde bulunamaz.

a) Ödünç para verme ileriyle uraamaz.
b) Bankaclk Kanunu'nda tanmland üzere mevduat
veya katlm fonu toplayamaz ve mevduat veya katlm
fonu toplama sonucunu verebilecek i ve ilemler
yapamaz.
c) Ticari, snai ve zirai faaliyette bulunamaz.
ç) Araclk faaliyetinde bulunamaz.
Ayrca irket Sermaye Piyasas Kurulu ve ilgili dier d) Aça sat ve kredili menkul kymet ilemi
kamu kurum ve kurulularnca belirlenecek dier yapamaz.
faaliyet ilke ve yasaklarna da uyar.
e) Portföylerindeki varlklar rehin veremez ve portföye
ilikin olarak yaplan ilemler ve Kurulca izin verilen
haller haricinde teminat olarak gösteremez.
f) Günlük operasyonlar ve türev araçlar nedeniyle
gerçekletirilen ilemlerin teminat kapsamnda gereken
miktardan fazla nakit tutamaz.
g) Faaliyetlerinin gerektirdii miktar ve deerden fazla
tanr ve tanmaz mal edinemez.
) Portföylerine hiçbir ekilde rayiç deerinin üzerinde
varlk satn alamaz ve portföyden bu deerin altnda
varlk satamaz. Rayiç deer Tebli’de tanmlanan
deerdir.

BORÇLANMA SINIRI VE BORÇLANMA
SENETLER LE ALMA-DETRME
HAKKINI ÇEREN MENKUL KIYMETLERN
ÇIKARILMASI

BORÇLANMA SINIRI VE BORÇLANMA
SENETLER LE ALMA-DETRME
HAKKINI ÇEREN MENKUL KIYMETLERN
ÇIKARILMASI

Madde 9- irket, ksa süreli nakit ihtiyaçlarn
karlamak amacyla kamuya açklad önceki yla ait
son haftalk raporunda yer alan net aktif deerinin %
20'sine kadar kredi kullanabilir veya ayn snrlar
içinde kalmak ve Sermaye Piyasas Mevzuatna
uymak suretiyle 360 gün ve daha ksa vadeli
borçlanma senedi
ihraç edebilir. Borçlanma
senetlerinin bedellerinin nakit olmas ve teslimi annda
tamamen ödenmesi arttr.

Madde 9- irket, ksa süreli nakit ihtiyaçlarn
karlamak amacyla kamuya açklad son hesap
dönemine ilikin yllk finansal tablolarnda yer alan
özkaynak tutarnn % 20'sine kadar kredi kullanabilir
veya ayn snrlar içinde kalmak ve Sermaye
Piyasas Mevzuatna uymak suretiyle bono ihraç
edebilir. Borçlanma araçlarnn bedellerinin nakit
olmas ve teslimi annda tamamen ödenmesi arttr.

Çkarlan tahvil ve sermaye piyasas arac niteliindeki
dier borçlanma senetleri tamamen satlmadkça veya
satlmayanlar iptal edilmedikçe ayn türden yeni tahvil
ve sermaye piyasas arac niteliindeki dier borçlanma
senetleri çkarlmaz.

Çkarlan tahvil ve sermaye piyasas arac niteliindeki
dier borçlanma araçlar tamamen satlmadkça veya
satlmayanlar iptal edilmedikçe ayn türden yeni tahvil
ve sermaye piyasas arac niteliindeki dier borçlanma
araçlar çkarlmaz.
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ANA SÖZLEME TADL TASARISI
ESK EKL

YEN EKL

RKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETMNE
LKN ESASLAR

RKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETMNE
LKN ESASLAR

Madde 12- irket portföyünün yönetiminde riskin
datlmas esaslar çerçevesinde aadaki snrlamalar
gözönünde bulundurulur. Sermaye Piyasas Kanununun
36. maddesinde ve yürürlükte olan ilgili tebli ve
düzenlemelerde belirlenmi olan yönetim ilke ve
snrlamalarna uyulur.

Madde 12- irket portföyünün yönetiminde riskin
datlmas esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasas
Kanunu’nun 48. maddesi ile yürürlükte olan ilgili tebli
ve düzenlemelerde belirlenmi olan snrlamalara ve
yönetim ilkelerine uyulur.
irket gerekli görmesi halinde portöyüne yabanc
kymetler alabilecek olup, söz konusu yabanc
kymetlere ilikin kriterler aadaki ekildedir :

a)
irket, portföy deerinin % 10’undan fazlasn
bir ortakln menkul kymetlerine yatramaz.

T.C. Merkez Bankas'nca alm satm yaplan para
birimleri üzerinden ihraç edilmi yabanc kymetlerden
borsa veya borsa dnda ikincil piyasada ilem
görenler alnr.

b) irket hiçbir ortaklkta sermayenin ya da tüm oy
haklarnn % 9’undan fazlasna sahip olamaz.
c) irket portföyüne borsada ilem gören varlklarn
alnmas esastr. u kadar ki, borsada ilem görmeyen
borçlanma araçlarna irket portföy deerinin en fazla
%10’u orannda yatrm yaplabilir. Borsada ilem
görmeyen özel sektör borçlanma araçlarna yatrm
yapan irketin yatrm aamasnda, portföyünde
bulunan özel sektör borçlanma araçlarnn gerektiinde
nakde dönütürülebilmesini teminen ihraçç veya bir
arac kurulula konuya ilikin bir sözleme imzalamas
gerekmektedir.

irket portföyüne Newyork, Tokyo, Londra, Frankfurt,
Shangai, Hong Kong, Toronto, Paris, Lizbon,
Amsterdam, Brüksel, BM&F Bovespa, Budapete,
Lüksemburg, Malta, Oslo, Helsinki, talya, sviçre,
spanya, Avustralya borsalarna kote edilmi yabanc
sermaye piyasas araçlar alnabilir.
irket portföyüne yabanc devlet kamu sermaye
piyasas araçlarndan A.B.D., ngiltere, Fransa,
Almanya, Japonya, Kanada, Avustralya, sviçre, Malta,
Lüksemburg, Norveç, spanya, Hollanda, talya,
Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Avusturya,
Portekiz, Rusya, Meksika, Arjantin, sveç, Singapur,
Yeni Zelanda, Brezilya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti,
Güney Kore, Çin, Belçika, Kuveyt, Malezya, Malta,
Polonya, Katar, Tayvan, Tunus ve Karada ülkelerine
ait olanlar alnabilir. Portföye yabanc yerel
yönetimlerce ihraç edilmi menkul kymetler alnamaz.

ç) irket,
1- Portföy yönetimi veya yatrm danmanl hizmeti
ald kurulularn ve bu kurulularla dorudan veya
dolayl olarak ortaklk ilikisi bulunan arac
kurulularn,
2- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan
arac kurulularn,
3- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibinin
arac kurulu olmamas durumunda; imtiyaz
sahibinin, sermayesinin %10’undan fazlasna sahip
bulunduu arac kurulularn,
4- Yönetim kurulu seçiminde imtiyaz bulunmamas
durumunda, irketin sermayesinin %10’undan
fazlasna sahip ortaklarn ayr ayr ya da birlikte
sermayesinin %10’undan fazlasna sahip olduklar
arac kurulularn,

irket portföyünde bulunan yabanc kymetler satn
alnd borsada, kote olduu dier borsalarda veya
borsa dnda satlabilir.

halka arzna araclk ettii sermaye piyasas araçlarna
ihraç miktarnn azami %10’u ve irket portföyünün
azami %5’i orannda yatrm yapabilir.
d) T.C. Merkez Bankas A.. tarafndan düzenlenen
ihalelerden ve T.C. Babakanlk Hazine Müstearl
tarafndan yaplan halka arzlardan ihale veya ihraç
fiyatlaryla irket portföyüne menkul kymet alnabilir.
Bu menkul kymetler bu maddenin (a) bendinde yer
alan snrlama kapsamnda deerlendirilmez.
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ESK EKL

YEN EKL

e) irkette imtiyazl paylara sahip olan ortaklarn ve
irketin sermayesinin %10’undan fazlasna sahip
ortaklarn, yönetim kurulu bakan ve üyeleri ile genel
müdür ve genel müdür yardmclarnn ayr ayr ya da
birlikte dorudan veya dolayl olarak sermayesinin
%20’sinden fazlasna sahip olduklar ortaklklarn
sermaye
piyasas
araçlarnn
toplam,
irket
portföyünün %20’sini aamaz.
f) irket portföy deerinin en fazla %30’u bir
topluluun para ve sermaye piyasas araçlarna
yatrlabilir. Topluluk, hukuksal yönden birbirinden
bamsz olmakla birlikte sermaye, yönetim ve denetim
açsndan birbirleriyle ilikili, faaliyet konular
yönünden ayn sektöre bal olsun veya olmasn,
organizasyon ve finansman konularnn bir ana ortaklk
çats altnda tek merkezden koordine edildii ana ve
bal ortaklklar bütününü ifade eder.
g) Portföy deerinin en fazla %20'si Takasbank Para
Piyasasnda deerlendirilebilir.
) Portföy deerinin en fazla %20’si Kurul kaydnda
bulunan menkul kymet yatrm fonu, yabanc yatrm
fonu, borsa yatrm fonu, serbest yatrm fonu, koruma
amaçl yatrm fonu ve garantili yatrm fonu katlma
paylarna yatrlmak suretiyle deerlendirilir. Ancak tek
bir yatrm fonuna yaplan yatrm tutar, irket
portföyünün %4'ünü geçemez. Katlma paylar irket
portföyüne dahil edilen yatrm fonlarna giri, çk
veya erken çk komisyonu ödenemez.
h) irket, dier menkul kymet yatrm ortaklklarnn
paylarna yatrm yapamaz.
) irket, Kurulun Seri: V, No: 65 sayl Sermaye
Piyasas Araçlarnn Kredili Alm, Aça Sat ve
Ödünç Alma ve Verme lemleri Hakknda Tebliinin
11 inci maddesi çerçevesinde yaplacak bir sözleme ile
herhangi bir anda portföyündeki varlklarn piyasa
deerlerinin en fazla %50’si tutarndaki menkul
kymetlerini ödünç verebilir. Ödünç verme ilemi en
fazla 90 igünü süreyle yaplr. irket portföyünden
ödünç verme ilemi, ödünç verilen menkul kymetlerin
en az %100’ü karlnda nakit veya devlet iç
borçlanma senetlerinden oluabilecek teminatn irket
adna saklaycda bloke edilmesi artyla yaplabilir.
Teminat tutarnn ödünç verilen menkul kymetlerin
piyasa deerinin %80’inin altna dümesi halinde
teminatn tamamlanmas istenir. irketin taraf olduu
ödünç verme sözlemelerine, ortaklk lehine tek tarafl
olarak sözlemenin fesh edilebileceine ilikin bir
hükmün konulmas mecburidir.
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irket stanbul Altn Borsas Kymetli Madenler Ödünç
Piyasasnda portföyündeki kymetli madenlerin piyasa
deerinin en fazla %25'i tutarndaki kymetli madenleri
ödünç verebilir. Kymetli maden ödünç ilemleri söz
konusu piyasadaki ilem esaslar ile teminat sistemi
çerçevesinde yaplr.
i) irket portföyüne, T.C. Merkez Bankas'nca alm
satm yaplan para birimleri üzerinden ihraç edilmi
yabanc kymetlerden borsa veya borsa dnda ikincil
piyasada ilem görenler ve derecelendirmeye tabi
tutulmu olanlar alnr. Derecelendirme mekanizmas
bulunmayan ülkelerde ihraç edilmi sermaye piyasas
araçlar portföye alnamaz. irket portföyünde bulunan
yabanc kymetler satn alnd borsada, kote olduu
dier borsalarda veya borsa dnda satlabilir.
j) irket portföyüne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayl
Menkul Kymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü
ile Alm Satm Hakknda Tebliinin 5 inci maddesinin
(c) ve (e) bentlerinde belirtilen kymetlerin konu
edildii borsada veya borsa dnda taraf olunan ters
repo sözlemelerini dahil edebilir. Borsa dnda taraf
olunan ters repo sözlemelerinin kar tarafnn Kurulca
belirlenen nitelikleri tamas zorunludur. Borsa dnda
taraf olunan ters repo sözlemeleri çerçevesinde kar
taraftan alnan ters repoya konu varlklarn
Takasbank’da irket adna açlm olan bir hesapta
saklanmas gerekmektedir. Borsa dnda taraf olunan
ters repo ilemlerine irket portföyünün en fazla
%10’una kadar yatrm yaplabilir.
irket, Kurulun Seri: V, No: 7 sayl Menkul
Kymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alm
Satm Hakknda Tebliinin 5 inci maddesinin (c) ve (e)
bentlerinde belirtilen kymetlerin konu edildii borsada
veya borsa dnda repo sözlemelerine portföyünde yer
alan repo ilemine konu olabilecek menkul kymetlerin
rayiç bedelinin %10’una kadar taraf olabilir.
Borsa d repo-ters repo ilemlerinin vade ve faiz oran
Kurulun Seri: V, No: 7 sayl Menkul Kymetlerin Geri
Alma veya Satma Taahhüdü ile Alm Satm Hakknda
Tebliinin 6 nc maddesi çerçevesinde belirlenir. u
kadar ki; faiz orannn belirlenmesi, borsada ilem
gören benzer vade yapsna sahip sözlemelerin faiz
oranlar dikkate alnmak üzere, irket yönetim
kurulunun sorumluluundadr. Bu itibarla borsa dnda
repo-ters repo sözlemelerine taraf olunmas
durumunda en geç sözleme tarihini takip eden igünü
içinde irketin resmi internet sitesinde ve KAP’ta
sözlemeye konu edilen kymet ve sözlemenin vadesi,
faiz oran, kar taraf hakknda kamuya bilgi verilmesi
gerekmektedir. Söz konusu sözlemelere ilikin bilgi ve
belgeler ayrca irket merkezinde sözleme tarihini
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müteakip 5 yl süreyle muhafaza edilir.
k) Borsada ilem gören d borçlanma araçlarnn, borsa
dnda yaplacak ilemler ile irket portföyüne dahil
edilmesi veya irket portföyünden çkartlmas
mümkündür.
l) irket portföyüne riskten korunma ve/veya yatrm
amacyla döviz, kymetli madenler, faiz, finansal
göstergeler ve sermaye piyasas araçlar üzerinden
düzenlenmi opsiyon sözlemeleri, forward, future ve
vadeli ilemlere dayal opsiyon ilemleri dahil
edilebilir. Vadeli ilem sözlemeleri nedeniyle maruz
kalnan açk pozisyon tutar irket net aktif deerini
aamaz. Portföye alnan vadeli ilem sözlemelerinin
irketin yatrm stratejisine ve karlatrma ölçütüne
uygun
olmas
zorunludur.
Borsa
dnda
gerçekletirilecek
vadeli
ilem
ve
opsiyon
sözlemelerine ilikin esaslar Kurulca belirlenir.
m) irket portföyüne varantlar dahil edilebilir.
Varantlara yaplan yatrmlarn toplam irket portföy
deerinin %15’ini geçemez. Ayrca, ayn varla dayal
olarak çkarlan varantlarn toplam irket portföy
deerinin %10’unu, tek bir ihraçç tarafndan çkarlan
varantlarn toplam ise irket portföy deerinin %5’ini
geçemez. irketin açk pozisyonunun hesaplanmasnda,
varantlar ile Vadeli lem ve Opsiyon Borsasnda taraf
olunan ayn varla dayal vadeli ilem sözlemelerinde
alnan ters pozisyonlar netletirilir.
n) irket portföyünün en fazla %20’si ulusal veya
uluslararas borsalarda ilem gören altn ve dier
kymetli madenler ile bu madenlere dayal sermaye
piyasas araçlarna yatrlabilir.
o) Portföydeki varlklarn deerinin fiyat hareketleri,
temettü datm ve rüçhan haklarnn kullanlmas
nedeniyle, irket esas sözlemesinde ve ilgili Teblide
belirtilen asgari snrlarn altna inmesi veya azami
snrlarn üzerine çkmas halinde orann en geç 30 gün
içinde esas sözlemede ve ilgili Teblide belirtilen
snrlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde
elden çkartmann imkansz olmas veya büyük zarar
douracann belirlenmesi halinde süre irketin
bavurusu üzerine Kurul tarafndan uzatlabilir.
ö) irket portföyüne almlar ve portföyden satmlar
rayiç deer ile yaplr. Rayiç deer, borsada ilem gören
varlklar için borsa fiyat, borsada ilem görmeyen
varlklar için ise ilem gününde irket lehine almda en
düük, satda en yüksek fiyattr.
p) irket, özelletirme kapsamna alnan kamu iktisadi
teebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmu ortaklklarn
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paylarna yatrm yapabilir.
r) irketin günlük ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla
ve Vadeli lem ve Opsiyon Borsasnda gerçekletirilen
ilemlerin teminat kapsamnda yeterli miktarda nakit
tutulur. irket bankalar nezdinde vadeli mevduat
tutamaz ve mevduat sertifikas satn alamaz.
RKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI

RKET PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI

Madde 13- (1) irket portföyündeki varlklar, saklayc
nezdinde yaplacak bir sözleme çerçevesinde saklanr.
(2) Türkiye'de Takasbank'n saklama hizmeti verdii
para ve sermaye piyasas araçlar irket adna
Takasbank nezdinde saklanr. Bunun dnda kalan para
ve sermaye piyasas araçlarnn saklanmas konusunda
irket, Kurul tarafndan uygun görülmek ve
Takasbank'a darda saklanan varlklar ve bunlarn
deerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya
eriimine olanak tanmak koulu ile bir baka
saklaycdan saklama hizmeti alabilir.
(3) irket portföyündeki kymetli madenlerin stanbul
Altn Borsasnda saklanmas zorunludur. Kymetli
madenlerin saklanmasna ilikin sözlemenin esaslar
stanbul Altn Borsas tarafndan belirlenir.
(4) irket portföyündeki yabanc menkul kymetler ile
dier sermaye piyasas araçlar yetkili bir arac kurulu
nezdinde saklanr. Saklama ile ilgili masraf ve ücretler
ülkelerin deiik enstrümanlarna göre farkllk
gösterebilir. Saklamaclarn gönderdii belgelerin irket
nezdinde tutulmas zorunludur.

Madde 13- irket portföyündeki varlklar, Sermaye
Piyasas Kurulu’nca yetkilendirilmi kurulular
nezdinde ve Sermaye Piyasas Kurulu’nca belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde saklanr. 6362 sayl
Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili teblilerde yer alan
yürürlük ve uyum süreleri sakldr.

RKET PORTFÖYÜNÜN DARES

PORTFÖY YÖNETCL HZMET,
DANIMANLIK VE DER HZMETLER

Madde 15- irket, yeterli sayda personel istihdam
etmek kaydyla kendi portföyünü yönetebilecei gibi
portföy yönetim hizmetini imzalanan bir sözleme ve
Kurul’un portföy yöneticiliine ilikin düzenlemeleri
çerçevesinde portföy yöneticilii yetki belgesine sahip
kurumlardan da salayabilir.

Madde 15- irket, yeterli sayda ihtisas personeli
istihdam
etmek
kaydyla
kendi
portföyünü
yönetebilecei gibi portföy yönetim hizmetini Kurulun
onaynn alnmas artyla ve imzalanacak bir sözleme
ile bir portföy yönetim irketinden de salayabilir.

irket, portföy yönetim hizmetini dardan salamad
durumda, Kurul'dan yatrm danmanl yetki belgesi
alm bir kurumdan imzalanan bir sözleme ve
Kurul’un yatrm danmanlna ilikin düzenlemeleri
çerçevesinde yatrm danmanl hizmeti alabilir.

irket, portföy yönetim hizmetini dardan
salamad durumda, Kurulun onaynn alnmas
artyla yatrm danmanl yetki belgesi alm bir
portöy yönetim irketinden imzalanacak bir sözleme
ve
Kurul’un
yatrm
danmanlna
ilikin
düzenlemeleri çerçevesinde yatrm danmanl
hizmeti alabilir.

irket, muhasebe, operasyon ve risk yönetimi sistemleri
gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personeli bir
arac kurulutan veya portföy yönetim irketinden
salayabilir.

irket, muhasebe ve operasyon gibi hizmetler ile iç
kontrolden sorumlu personeli yatrm kurulularndan,
kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafndan
gerçekletirilmek artyla risk yönetim sistemine ilikin
hizmeti yatrm kurulularndan ve Kurulca uygun
görülecek
uzmanlam
dier
kurululardan
salayabilir. Bir portföy yönetim irketinden portföy
9

 B TP YATIRIM ORTAKLII A..
ANA SÖZLEME TADL TASARISI
ESK EKL

YEN EKL
yönetim hizmeti alnmas halinde, ilgili portföy
yönetim irketinden risk yönetim hizmeti de alnabilir.

Bu hizmetlerin alm esnasnda Sermaye Piyasas
Kurulu düzenlemelerine ve snrlamalarna uyulur.

Bu hizmetlerin alm esnasnda Sermaye Piyasas
Kurulu düzenlemelerine ve snrlamalarna uyulur.
irket bünyesinde, Sermaye Piyasas mevzuat
çerçevesinde, iç kontrol sisteminin ve tefti biriminin
oluturulmas zorunludur. Risk yönetim sistemi ise söz
konusu hizmetin Sermaye Piyasas mevzuat
çerçevesinde dardan salanmamas halinde irket
bünyesinde oluturulur.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Madde 21- Yönetim kurulunca, irket ilerinin
yürütülmesi için gerekli görülmesi durumunda bir genel
müdür ve yeterli sayda müdür atanr. Genel müdürün
Sermaye Piyasas mevzuat ve Türk Ticaret Kanununun
gerekli gördüü nitelikleri tamas arttr.

Madde 21- Yönetim Kurulunca, irket ilerinin
yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayda
Müdür atanr. Genel müdür olarak görev yapacak
kiinin Sermaye Piyasas mevzuat ve Türk Ticaret
Kanununda belirtilen artlar haiz olmas zorunludur.
Genel müdürün münhasran ve tam zamanl olarak bu
görev için istihdam edilmi olmas zorunludur. Genel
müdürlük görevine 12 aylk süre içerisinde üç aydan
fazla vekâlet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve
yeniden vekâleten atama yaplamaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararlar dorultusunda
ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas ve ilgili sair
mevzuat hükümlerine göre irketi yönetmekle
yükümlüdür. Genel müdür, yönetim kurulu üyelii
sfatn tamamakla birlikte, yönetim kurulu
toplantlarna katlr; ancak oy hakk yoktur.

Genel müdür, yönetim kurulu kararlar dorultusunda
ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas ve ilgili dier
mevzuat hükümlerine göre irketi yönetmekle
yükümlüdür. Genel müdür, yönetim kurulu üyelii
sfatn tamamakla birlikte, yönetim kurulu
toplantlarna katlr; ancak oy hakk yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aan süreler
için genel müdür atanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aan süreler
için genel müdür atanabilir.

TEMSLC TAYN

TEMSLC TAYN

Madde 28- Genel kurul toplantlarnda pay sahipleri
kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanununun
427-431. madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler.

Madde 28- Pay sahibi, paylarndan doan haklarn
kullanmak için, genel kurula kendisi katlabilecei gibi,
pay sahibi olan veya olmayan bir kiiyi de Sermaye
Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri
çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Vekaleten oy kullanlmas konusunda Sermaye Piyasas
Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Vekâletnamenin ekli Sermaye Piyasas Kurulu
düzenlemeleri sakl kalmak kaydyla, Yönetim Kurulu
tarafndan belirlenir. Payn birden fazla sahibi varsa
içlerinden biri veya üçüncü bir kii temsilci olarak
atanabilir.
Katlma haklarn temsilci olarak kullanan kii, temsil
edilenin talimatna uyar. Talimata aykrlk oyu
geçersiz klmaz.
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YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

YÖNETM KURULU :
Yönetim Kurulu üyeleri 27 Mart 2013 tarihli olaan genel kurul toplantsnda ve dönem içinde bir
sonraki olaan genel kurul toplantsna kadar görev yapmak üzere seçilmilerdir.
ÖZGÜR TEMEL
BAKAN (02.12.2013 – 26.03.2014)
University of Birmingham Business School’dan mezun olan Temel, 1994 ylnda T. Bankas
A..’de göreve balamtr. 1995 - 2003 yllar arasnda Tefti Kurulu Bakanl’nda Müfetti
olarak, 2003 - 2008 yllar arasnda srasyla Sermaye Piyasalar Bölümü, zmir ubesi ve Ege
Kurumsal ubesinde Müdür Yardmcs olarak görev yapmtr. Sermaye Piyasalar Bölümü’ne
2008 ylnda Birim Müdürü olarak atanm, 2013 ylnda Bölüm Müdürlüüne yükselmitir.
irketimize 02.12.2013 tarihinde Yönetim Kurulu Bakan olarak seçilen Özgür Temel’in baz
grup irketlerinde yönetim kurulu üyelii görevleri de bulunmaktadr.
UFUK ÜMT ONBAI
BAKAN VEKL (27.03.2013 – 26.03.2014)
stanbul Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ngilizce ktisat bölümünden mezun olan
Onba, 1991 - 1994 yllar arasnda T.  Bankas A.. Sermaye Piyasalar Bölümünde, 1994 1998 yllar arasnda Körfezbank A.. Hazine Müdürlüünde, 1998 - 2000 yllar arasnda Bank
Kapital A.. Hazine Müdürlüünde Müdür Yardmcs, 2000 ylnda ise Müdür ve Grup Müdürü
olarak görev yapmtr. 2000 ylnda  Yatrm Menkul Deerler A.. Yurtiçi Piyasalar
Müdürlüünde Müdür olarak göreve balayan Onba, 2003 ylndan itibaren ayn kurumda Genel
Müdür Yardmcs olarak görevini sürdürmektedir. 02.04.2011 tarihinden itibaren irketimiz
Yönetim Kurulu Bakan Vekillii görevini yürütmektedir.
VOLKAN KUBLAY
ÜYE (27.03.2013 – 26.03.2014)
Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ngilizce ktisat bölümünden mezun olan
Kublay, 2000 ylnda T. Bankas A..’de Müfetti Yardmcs olarak göreve balamtr. 2000 2008 yllar arasnda görevini Müfetti olarak sürdürmü, 2008 ylnda tirakler Bölümüne Müdür
Yardmcs olarak atanm, 2012 ylnda da ayn bölümde Birim Müdürlüüne yükselmitir. Halen
T. Bankas A.. tirakler Bölümünde Birim Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
24.08.2012 tarihinden itibaren irketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olan Kublay’n dier baz grup
irketlerinde yönetim kurulu üyelii görevleri de bulunmaktadr.
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SERKAN URA KAYGALAK
ÜYE (02.12.2013 – 26.03.2014)
ODTÜ ktisadi dari Bilimler Fakültesi letme bölümünden mezun olan Kaygalak, 1997 ylnda T.
 Bankas A..’de Müfetti Yardmcs olarak göreve balamtr. 2006 - 2008 yllar arasnda Fon
Yönetimi Bölümü’nde Müdür Yardmcs, 2008 - 2010 yllar arasnda Tarsus ube Müdürü, 2010
- 2013 yllar arasnda ise Tefti Kurulu Bakan Yardmcs olarak görev yapm, 29.04.2013
tarihinde Kartl Ödeme Sistemleri Bölümüne Müdür olarak atanmtr. irketimize 02.12.2013
tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliine seçilmitir.
SERHAT GÜRLEYEN
ÜYE (27.03.2013 – 26.03.2014)
Boaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Gürleyen, 1995-1998 yllar arasnda
TEB Ekonomi Aratrmalar A..’de, 1998-2002 yllar arasnda TEB Yatrm A..’de, 2002 2007 yllar arasnda  Yatrm Menkul Deerler A..’de Aratrma Müdürü görevlerinde
bulunmutur. Halen ayn kurumda Direktör unvan ile görevini sürdürmekte olup, 28.03.2005
tarihinden itibaren irketimiz Yönetim Kurulu Üyelii görevini de yürütmektedir.
ABDULLAH AKYÜZ
BAIMSIZ ÜYE (27.03.2013 – 26.03.2014)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat ve Maliye bölümünden mezun olan Akyüz,
yüksek lisansn California Üniversitesi’nde tamamlamtr. Eitiminin ardndan 1983 ylnda
Sermaye Piyasas Kurulu’nda Aratrmac olarak göreve balayan, MKB Tahvil ve Bono
Piyasas’nda Müdür olarak görev alan Akyüz, 1995 - 1998 yllar arasnda MKB Takas ve
Saklama Bankas’nda (Takasbank) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almtr. 1994 - 1998
yllar arasnda MKB’de Bakan Yardmcl, 1999 - 2011 yllar arasnda Türk Sanayicileri ve
adamlar Dernei ABD temsilcilii görevlerinde bulunmu olan Akyüz, 01.11.2011 tarihinden
itibaren  Yatrm Menkul Deerler A..’de, 02.04.2012 tarihinden itibaren irketimizde Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadr.
PROF. DR. KAML YILMAZ
BAIMSIZ ÜYE (27.03.2013 – 26.03.2014)
Boaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Ylmaz, Maryland Üniversitesi’nde
yüksek lisans ve doktorasn tamamlamtr. 1992 - 1994 yllar arasnda Dünya Bankas’nda
çalan, 1994 ylnda Koç Üniversitesi’nde öretim üyesi olarak göreve balayan Ylmaz, 2003 2004 ve 2010 - 2011 yllar arasnda Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde ziyaretçi
öretim üyesi olarak aratrmalarda bulunmutur. Ayrca 2007 - 2009 yllar arasnda TÜSADKoç Üniversitesi Ekonomik Aratrma Forumu Direktörü olarak görev yapmtr. Halen Koç
Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öretim üyesi olan Prof.
Dr.Kamil Ylmaz’n uluslararas ticaret, uluslararas finans, makroekonomi ve Türkiye ekonomisi
üzerine ulusal ve uluslararas dergilerde yaynlanm birçok bilimsel makalesi ve kitaplar
bulunmaktadr. 02.04.2012 tarihinden itibaren irketimizde, 07.05.2012 tarihinden itibaren 
Giriim Sermayesi Yatrm Ortakl’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadr.
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DENETM KOMTES :
Prof.Dr. Kamil Ylmaz
Abdullah Akyüz

: Bakan
: Üye

KURUMSAL YÖNETM KOMTES
Prof.Dr. Kamil Ylmaz
Volkan Kublay

: Bakan
: Üye

RSKN ERKEN SAPTANMASI KOMTES :
Abdullah Akyüz
Volkan Kublay

: Bakan
: Üye

DÖNEM ÇNDE GÖREV ALAN YÖNETM KURULU ÜYELER :
G.Meltem Kökden
Nevra Tokta

: Yönetim Kurulu Bakan
: Yönetim Kurulu Üyesi

(01.01.2013 – 02.12.2013)
(01.01.2013 – 02.12.2013)

ÜST YÖNETM :
Yeim Tükenmez

:

Genel Müdür

ORGANZASYON EMASI :

GENEL MÜDÜR

MÜDÜR YARDIMCISI

AVUKAT

YETKL

irketin personel says yl sonu itibariyle 4’tür. irketimizde toplu sözleme uygulamas
bulunmamakta olup, çalanlara salanan haklar hususunda ilgili mevzuat ve iç düzenlemeler esas
alnmaktadr.
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I. Genel Ekonomik Durum
Avrupa’daki durgunluun devam ettiini ve Çin’in büyümesinin hzla yavaladn gösteren
verilerin etkisiyle yaanan sat basksna ramen küresel piyasalar, 2013 ylna genel olarak
iyimser bir konjonktürde girmitir. Haziran aynda ABD Merkez Bankas’nn (FED),
büyümenin hzlanmas durumunda varlk almlarn azaltlacana ilikin açklamas piyasalarca
genileyici para politikasndan çk olarak nitelendirilmi, küresel piyasalarda ciddi bir sat
basks yaanmtr. Eylül aynda FED’in varlk almlarn azaltma konusunda geri adm atmas
dünya borsalarnda yükseli yaanmasn salam olsa da ABD ekonomisinden gelen güçlü
veriler ve FED yetkilileri tarafndan yaplan çelikili açklamalar piyasalardaki yükseliin ksa
sürmesine neden olmutur. Nihayetinde ABD Merkez Bankas Aralk aynda yapt
toplantsnda, 1 yl akn süredir devam ettii aylk 85 milyar USD tutarndaki varlk alm
programn Ocak 2014’ten itibaren 10 milyar USD azaltma karar almtr. Bu karar sonrasnda
Avrupa ve ABD gelimi ülke borsalar kazançlarn korurken, gelimekte olan piyasalar
genelde satcl seyir izlemi ve gelimekte olan ülke para birimleri FED toplantsndan sonra
satlara maruz kalmlardr.

Yurt içinde ise 17 Aralk tarihinde balatlan yolsuzluk soruturmasnn siyasi ve ekonomik
istikrar bozabilecei endiesi yln son haftalarnda Türkiye’ye yönelik risk algsnn
bozulmasna neden olmu, bu gelimeler paralelinde kabinede deiiklikler yaplmtr.
Türkiye’ye yönelik risk algsndaki bozulma yatrmclarn da daha güvenli yatrm araçlarna
yönelmesine neden olmutur. Bu çerçevede, 17 Aralk’tan itibaren hzl bir ekilde gerileyen
BST-100 endeksi 2013 yln % 13,3 orannda düü ile 67.801 puandan kapatmtr. Söz
konusu gelimelerin etkileri tahvil piyasasnda da gözlenmi, gösterge bileik DBS faizi risk
göstergelerindeki bozulma paralelinde yükseli eilimi sergileyerek 2013 yln % 10,10
civarnda kapatm, faizler Austos ayndan bu yana ilk defa çift haneli düzeyde
gerçeklemitir.

Türkiye ekonomisi 2013 ylnn üçüncü çeyreinde de toparlanma eilimini sürdürmü ve bir
önceki yln ayn dönemine göre % 4,4 orannda büyüme kaydetmitir. USD % 19,4, Euro %
24,5 orannda art göstermi, enflasyon oranlar ise yl sonu itibariyle ÜFE’de % 6,97,
TÜFE’de % 7,40 olarak gerçeklemitir.

II. Sektördeki Durum
Menkul kymet yatrm ortaklklar, sermaye piyasas araçlar ile ulusal ve uluslararas
borsalarda veya borsa d organize piyasalarda ilem gören altn ve dier kymetli madenler
portföyü iletmek üzere anonim ortaklk eklinde ve kaytl sermaye esasna göre kurulan
sermaye piyasas kurumlardr.
2013 yl sonu itibariyle 12 adete dümü olan menkul kymet yatrm ortaklklarnn, yl içinde
en son kamuya açkladklar 27 Aralk 2013 tarihli portföy deer tablolarna göre toplam net
aktif deerleri 486.307.973.- TL olarak gerçeklemitir.

14

III. irketin Faaliyetleri ve Finansal Durumu
irket portföyü, Yönetim Kurulunca belirlenen performans karlatrma ölçütü ve yatrm
stratejisi çerçevesinde  Portföy Yönetimi A.. tarafndan riskin datlmas ilkesi
dorultusunda profesyonel olarak yönetilmektedir. Dönem içinde portföyün ortalama dalm;
% 26,8 orannda hisse, % 67,7 orannda borçlanma senetleri, % 5,5 orannda ters repo, Borsa
Para Piyasas ilemleri ve Vob teminat hesab eklinde gerçeklemitir. 31 Aralk 2013
itibariyle 261.316.525- TL tutarndaki irket net aktif deerinin sektör içindeki pay %
53,7’dir.
2013 yl içinde portföyün ortalama dalm ;

O/N Ters Repo, BPP ve Vob Nakit
Teminat 5,5%

Hisseler 26,8%

Borçlanma Senetleri 67,7%

irket portföyünde 31 Aralk 2013 itibariyle % 3,5 orannda ksa pozisyon Endeks Vadeli lem
Sözlemesi bulunmaktadr.
Dönem içinde geçerli olan performans karlatrma ölçütü ile yatrm stratejisi ;
16/05/2013 – 31/12/2013
Performans Karlatrma Ölçütü :
(BST 30 ENDEKS GETRS) % 15 + (KYD TÜM BONO ENDEKS GETRS) % 45 + (KYD
SABT ÖST ENDEKS GETRS) % 15+ (KYD DEKEN ÖST ENDEKS GETRS) % 15 +
(KYD O/N BRÜT REPO ENDEKS GETRS) % 10
Yatrm Stratejisi :
% 0 - % 30 hisse senetleri
% 35 - % 65 devlet iç borçlanma senetleri
% 15 - % 45 özel sektör borçlanma araçlar
% 0 - % 30 ters repo
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01/01/2013 – 15/05/2013
Performans Karlatrma Ölçütü :
(BIST 30 ENDEKS GETRS) % 30 + (KYD TÜM BONO ENDEKS GETRS) % 40 + (KYD
SABT ÖST ENDEKS GETRS) % 10 + (KYD DEKEN ÖST ENDEKS GETRS) % 10
+ (KYD O/N BRÜT REPO ENDEKS GETRS) % 10
Yatrm Stratejisi
% 25 - % 55 hisse senetleri
% 35 - % 65 devlet iç borçlanma senetleri
% 10 - % 40 özel sektör borçlanma araçlar
% 0 - % 30 ters repo
2013 ylnda gerçekletirilen ilem hacimleri ve net kârlar;

Hisseler
Borçlanma Senetleri

2013
lem
Net
Hacmi
Kar/(Zarar)
(TL)
(TL)
578.450.011
3.476.691
258.998.991 (1.309.435)

2012
lem
Net
Hacmi
Kar/(Zarar)
(TL)
(TL)
1.038.737.409
29.098.423
461.683.955
9.769.637

Balca Finansal Göstergeler ;

Aktif Büyüklüü (TL)
Borç Toplam (TL)
Ödenmi Sermaye (TL)
Özvarlk Toplam (TL)
Net Kar /(Zarar) (TL)
Haslat (TL)
Piyasa Deeri (TL)
Borsa Kapan Fiyat (TL)
Toplam Borç / Özvarlk (%)
Özvarlk / Aktif Toplam (%)

31.12.2013
261.876.849
1.193.842
160.599.284
260.683.007
4.376.908
397.266.388
157.387.298
0,98
% 0,46
% 99,54

31.12.2012
289.521.429
1.113.190
160.599.284
288.408.239
47.526.852
769.839.500
184.689.177
1,15

Deiim (%)
- % 9,55
% 7,25
- % 9,61
- % 90,79
- % 48,40
- % 14,78

% 0,39
% 99,62

irketimizin 27 Mart 2013 tarihinde gerçekletirilen 2012 ylna ait olaan genel kurul
toplantsnda alnan karar gereince 29 Mart 2013 tarihinden itibaren çkarlm sermayenin %
20’si orannda 32.119.856,80 TL tutarnda nakit temettü datm yaplm, datm öncesi 1,25
TL olan arlkl ortalama hisse fiyatmz (ISYAT) temettü datm sonrasnda 1,05 TL olarak
düzeltilmitir. irketimizin aktif toplam 31 Aralk 2013 itibariyle sene bana göre, ödenen
temettünün etkisi arndrldnda % 1,6 orannda büyümütür.
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IV. 31.12.2013 itibariyle Ortaklk Yaps :

Ortaklar
 Yatrm Menkul Deerler A
 Yatrm Menkul Deerler A
T.Snai Kalknma Bankas A
Yatrm Finansman Menkul Deerler A
Yatrm Finansman Menkul Deerler A
Anadolu Hayat Emeklilik A
Anadolu Hayat Emeklilik A
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
Dier

Grubu

Pay Tutar
(TL)

Pay Oran
(% )

A
B
B
A
B
A
B
B
B

2.347.411
42.466.693
2.757.169
1.185.072
618.429
592.536
574.662
278.394
109.778.918

1,46
26,44
1,72
0,73
0,39
0,37
0,36
0,17
68,36

160.599.284

100,00

Toplam

irket sermayesi her biri 1 (bir) Kuru nominal deerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrlm
olup, hisselerin 4.125.019 TL’s (A) Grubu, 156.474.265 TL’s (B) Grubu’dur. Yönetim
Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon) adet oy
hakkna, (B) Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkna sahiptir.
irketin ortaklarndan  Yatrm Menkul Deerler A.., T.Snai Kalknma Bankas A..
(TSKB)’ye ait 2.297.411 TL nominal deerli A Grubu  Yatrm Ortakl payn alm
talebinde bulunmu, Sermaye Piyasas Kurulu ilgili talebi 22.01.2013 tarih, 3/57 sayl karar ile
uygun bulmutur. Alm ilemi 11.02.2013 tarihinde Toptan Satlar Pazarnda, 1 TL nominal
deerli her bir pay için 1,23 TL fiyat üzerinden gerçeklemi, ilem sonras  Yatrm Menkul
Deerler A..’nin A grubu hisse pay 50.000 TL’den 2.347.411 TL nominale, oran ise %
0,03’den % 1,46’ya yükselmitir.
V. Risklere ilikin deerlendirme ve risk yönetim sistemi :
irketin faaliyet konusu portföy iletmeciliidir. irket, faaliyeti gerei kaynaklarnn tamamn
para ve sermaye piyasas araçlarna yatrmakta olduundan önemli saylabilecek bir piyasa riski
ile kar karyadr. Piyasa riski, finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve
hisse senedi fiyat deimelerine bal olarak ortaya çkan faiz oran riski, hisse senedi riski,
türev araçlar ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir. irket menkul
kymetlerini rayiç deerler ile deerleyerek portföy deiimini günlük olarak takip etmekte,
oluturulan risk yönetim sistemi gereince portföy riskinin düzenli olarak hesaplanmas ve
raporlanmas hususunda  Yatrm Menkul Deerler A..’den hizmet alnmaktadr. lgili
raporlar Riskin Erken Saptanmas Komitesi tarafndan deerlendirilmektedir.
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VI. ç kontrol faaliyetleri :
Sermaye Piyasas mevzuat çerçevesinde güncellenmi olan ç Kontrol Yönetmelii ve ilgili
Yönetim Kurulu karar gerei iç kontrol faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ve
raporlanmas için  Yatrm Menkul Deerler A..’den hizmet alnmaktadr. Bu ekilde
irketin faaliyet, i ve ilemlerinin, portföy deerlemesinin, mevzuat, ana sözleme ve irketin
amaç ve konusuna uygun yürütülmesi, muhasebe sisteminin, belge ve kayt düzeninin etkin
ekilde ilemesi, usulsüzlük ve hatalardan kaynaklanabilecek operasyonel risklerin asgari
seviyeye indirilmesinin salanmas amaçlanmtr. Bu çerçevede yaplan kontroller iç
kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine düzenli olarak raporlanmakta ve Yönetim
Kurulunun bilgilerine sunulmaktadr.
VII. Yönetim Kurulu Komiteleri :
Yönetim Kurulu tarafndan kurulan komiteler ve atanan üyeler raporun ilk bölümünde yer
almaktadr. Denetim Komitesinin tamam, dier komitelerin bakanlar bamsz yönetim
kurulu üyelerinden olumaktadr. irketin risk yönetim sistemi gerei hazrlanan risk raporlar
Riskin Erken Saptanmas Komitesi tarafndan deerlendirilmekte, risk düzeyinin yükseldii
tespit edildii takdirde alnabilecek önlemlere ilikin çalmalar yaplarak Yönetim Kurulu
bilgilendirilmektedir. Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin ilevlerini de üstlenmi olan
Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanp uygulanmadn,
uygulanmamasndan kaynaklanabilecek çkar çatmalarn tespit etmek ve gerekli gördüü
takdirde iyiletirici çalmalar yaparak Yönetim Kurulunu bilgilendirmekle sorumludur. 2003
ylnda kurulmu olan Denetim Komitesi ise muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya
açklanmas, bamsz denetim irketinin belirlenmesi ve bamsz denetim süreçlerinin
gözetiminden sorumludur.
Komitelerin, irket faaliyetinin gerekliliklerine uygun, verimli olarak çalmasna ve
ilevselliine özen gösterilmektedir. Denetim Komitesi senede en az dört defa, dier komiteler
ise ylda en az bir defa olmak üzere gerektii takdirde toplanmaktadr.
VIII. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere salanan mali haklar :
irketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine (6102 sayl TTK gereince denetim kurulu
Nisan 2013’den itibaren kaldrlmtr) aylk olarak Genel Kurul tarafndan onaylanan huzur
hakk tutar ödenmektedir. 2013 ylnda irketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst
düzey yöneticilerine ödenen ücret ve mali haklar toplam 702.769 TL’dir.
IX.

Birlemeye ilikin hususlar :
 B Tipi Yatrm Ortakl A.. (ISYAT - o dönemdeki unvan  Yatrm Ortakl A..) ile
TSKB Yatrm Ortakl A..’nin (TSKYO) devralnmak suretiyle birleilmesine karar verilmi,
ilgili yasal mercilerden alnan izinler sonrasnda birleme ilemi, irketlerin 29 Haziran 2012
tarihinde yaplan genel kurullarnda onaylanmtr. Genel kurul kararlar ile Birleme
Sözlemesi stanbul Ticaret Sicili tarafndan 16 Temmuz 2012 tarihinde tescil, 20 Temmuz
2012 tarih, 8116 sayl Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmi, TSKYO 16 Temmuz 2012
itibariyle infisah ederek, tüm alacak ve borçlaryla beraber kül halinde ISYAT’a devrolmutur.
Birleme dolaysyla ihraç edilen 25.936.784 TL tutarndaki pay, Sermaye Piyasas Kurulu’nun
30 Temmuz 2012 tarih, Y.O.188/547 sayl Kayda Alma Belgesi ile Kurul kaydna alnm ve
ISYAT paylarnn TSKYO pay sahiplerine datm ilemi Birleme Sözlemesinde tespit edilen
deiim oran üzerinden (0,8923) Merkezi Kayt Kuruluu tarafndan 14 Austos 2012 tarihinde
tamamlanmtr.
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X. likili taraf ilemleri :
irketimizin 01.01.2013- 31.12.2013 döneminde ilikili taraflar ile yapt ilemlerin tutarlar ve
ilgili kurumlar aada yer almaktadr;
(TL)
 Yatrm Menkul Deerler A..
 Portföy Yönetimi A..
T.  Bankas A..
net Elektronik Bilgi Üretim Datm Tic. ve letiim Hiz.
A..
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
SoftTech Yazlm Teknolojileri Aratrma Gelitirme ve
Pazarlama Tic.A..
Toplam

1.887.166
1.524.710
222.057
13.643
1.902
2.722
3.652.200

6102 sayl Türk Ticaret Kanunu’nun 199. maddesi gerei hazrlanan 2013 ylna ait Bal
irket Raporunun sonuç bölümü aada sunulmaktadr.
“2013 faaliyet ylnda irketimizin ana orta olan  Yatrm Menkul Deerler A.. ve dier T.
 Bankas Grubu irketleri ile gerçekletirdii raporda ayrntlar sunulan ticari ilemler irket
faaliyetinin gerektirdii ilemler olup, piyasada geçerli olan emsal bedeller üzerinden
gerçekletirilmitir. Hakim irketin yönlendirmesiyle, hakim irket ya da ona bal bir irket ile
irketimiz arasnda, irketimiz aleyhine alnm bir karar veya zarara uratc bir ilem
bulunmamaktadr.”
XI.

01.01.2013 – 31.12.2013 dönemine ilikin önemli gelimeler :
Olaan Genel Kurul ve Kâr Datm :
irketin 2012 yl olaan genel kurul toplants fiziki ve elektronik ortamda 27 Mart 2013
tarihinde yaplmtr. Toplant duyurusunda gündem, toplant tarih ve adresine ilikin
ayrntlara, ana sözleme tadil tasarsna, toplantya katlmn esaslarna, vekaletname örneine
yer verilmi, ayrca aday olan yönetim kurulu üyelerinin özgeçmilerini, toplam oy haklar,
imtiyazl paylara ilikin bilgileri içeren bilgilendirme doküman irketin internet sitesinde
yaynlanmtr. mtiyazl pay sahiplerinin tamamnn hazr bulunduu toplantda, mevzuat
çerçevesinde asgari % 25 oranndaki toplant nisab geçerli olmu, katlm % 47,5 orannda
gerçeklemitir. Toplantya menfaat sahipleri ve medya katlm göstermemitir.
Toplant duyurusunun mümkün olan en fazla sayda pay sahibine ulamas amaçlanm, duyuru
toplant tarihinden en az 3 hafta önce Kamuyu Aydnlatma Platformu’nda, Merkezi Kayt
Kuruluunun elektronik genel kurul sisteminde, irketin internet sitesinde, yurt çapnda yayn
yapan 2 gazete ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek suretiyle yaplmtr. Toplant
öncesinde finansal tablolar, faaliyet raporu, denetçi raporu, kar datm tablosu, iç yönerge ve
ana sözleme tadil metni elektronik ortamda yaynlanm ve irket merkezinde hazr
bulundurulmutur. Toplant esnasnda pay sahiplerince soru sorma hakk kullanlmam,
gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmam, toplant sonrasnda ise toplant tutana ve
hazirun cetveli tam metin olarak Merkezi Kayt Kuruluunun elektronik genel kurul sisteminde,
Kamuyu Aydnlatma Platformu’nda ve irketin internet sitesinde kamuya duyurulmu ayrca
irket merkezinde ortaklarn bilgilerine açk tutulmutur.
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Toplantda, yönetim kurulu üyeleri raporun ilk ksmnda yer ald ekilde belirlenmi, irketin
2012 yl karndan çkarlm sermayenin % 20’si orannda, 32.119.856,80 TL tutarnda nakit
temettü datmna karar verilmi, datm 29 Mart 2013 tarihinde balayarak 2 Nisan 2013
tarihinde tamamlanmtr.
Ayn toplantda 2013 yl için bamsz denetim irketi olarak Akis Bamsz Denetim ve
Serbest Muhasebeci Müavirlik A..’nin seçilmesine, Yönetim Kurulu tarafndan hazrlanan “
Yatrm Ortakl A.. Genel Kurulunun Çalma Esas ve Usulleri Hakknda ç Yönerge” nin
onaylanmasna ve Türk Ticaret Kanununun 395 ile 396. maddelerinde yazl muameleler için
Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine karar verilmitir. Ayrca genel kurul toplantsnda
irketin Ba Politikas onaylanm, 115.000 TL ba üst snr olarak belirlenmi, 2012
ylnda hiç ba yaplmam olduu bilgisi verilmitir.
Olaanüstü Genel Kurul :
irketin olaanüstü genel kurul toplants fiziki ve elektronik ortamda 3 Mays 2013 tarihinde
yaplmtr. Toplantda irketin ana sözlemesinin, 6102 sayl Türk Ticaret Kanunu ile 6362
sayl Sermaye Piyasas Kanununa uyum salayabilmesi amacyla 1., 3., 8., 9., 11., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 34., 36. maddelerinin ayrca B tipi
menkul kymet yatrm ortaklna geçiine ve buna istinaden unvan deiikliine ilikin olarak
da 2. maddesi ile 12. maddesinin p bendinin aadaki ekilde deitirilmesine, 24., 35., geçici
madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3 ve geçici madde 4’ün kaldrlmasna oy birlii ile
karar verilmitir.
Toplant duyurusunda gündem, toplant tarih ve adresine ilikin ayrntlara, ana sözleme tadil
tasarsna, toplantya katlmn esaslarna, vekaletname örneine yer verilmitir. mtiyazl pay
sahiplerinin tamamnn hazr bulunduu toplantda, mevzuat çerçevesinde asgari % 25
oranndaki toplant nisab geçerli olmu, katlm % 47,5 orannda gerçeklemitir. Toplantya
menfaat sahipleri ve medya katlm göstermemitir.
Toplant duyurusunun mümkün olan en fazla sayda pay sahibine ulamas amaçlanm, duyuru
toplant tarihinden en az 3 hafta önce Kamuyu Aydnlatma Platformu’nda, Merkezi Kayt
Kuruluunun elektronik genel kurul sisteminde, irketin internet sitesinde, yurt çapnda yayn
yapan 2 gazete ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek suretiyle yaplmtr. Toplant
öncesinde ana sözleme tadil metni elektronik ortamda yaynlanm ve irket merkezinde hazr
bulundurulmutur. Toplant esnasnda pay sahiplerince soru sorma hakk kullanlmam,
gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmam, toplant sonrasnda ise toplant tutana ve
hazirun cetveli tam metin olarak Merkezi Kayt Kuruluunun elektronik genel kurul sisteminde,
Kamuyu Aydnlatma Platformu’nda ve irketin internet sitesinde kamuya duyurulmu ayrca
irket merkezinde ortaklarn bilgilerine açk tutulmutur. Ana sözlemenin son hali Kamuyu
Aydnlatma Platformu ve irketin internet sitesinde yer almaktadr.
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YEN EKL
KURULU
Madde 1- Aada adlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kaytl sermayeli olarak bir yatrm
ortakl Anonim irketi kurulmutur.

1.
2.
3.

Ad Soyad/
Ticaret Unvan
Türkiye  Bankas A..
Paabahçe Cam Sanayii A..
Tiba Men.Mun.Sos.Güv.Yar.S. Vakf

Uyruu
T.C.
T.C.
T.C.

4.
5.
6.

zmir Demir Çelik Sanayi A..
Mensa Mensucat San. ve Tic. A..
Yatrm Finansman A..

T.C.
T.C.
T.C.

kametgah veya Merkez Adresi
Büyükdere Cad.  Kuleleri Kule 1 Levent/STANBUL
Barbaros Bul. Cam Han 125 Beikta/STANBUL
Hac Mehmet Sok. Tiba Vakf Dalyan Konut Sitesi No:24/G Kat:1 Fenerbahçe
Kadköy/STANBUL
air Eref Bulvar No:23 Çankaya/ZMR
Mersin Asfalt 14.Km. P.K. 560 MERSN
Nisbetiye Cad. Akmerkez E 3 Blok Kat:4 Etiler/STANBUL

RKETN UNVANI
Madde 2- irketin ticaret unvan,"  B TP YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET" dir. Bu esas
sözlemede ksaca "irket" olarak anlacaktr.
RKETN MERKEZ VE UBELER
Madde 3- irketin merkezi STANBUL’dadr.
Adresi Büyükdere Caddesi  Kuleleri, Kule-1, Kat:5 Levent, Beikta, stanbul’dur. Adres
deiikliinde yeni adres, ticaret siciline tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve irketin internet
sitesinde ilan ettirilir ve ayrca Gümrük ve Ticaret Bakanlna bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese
yaplan tebligat irkete yaplm saylr.
Ayn sicil bölgesinde olmak kaydyla yalnz adres deiiklii için ana sözlemede deiiklik yapmak
zorunlu deildir. irket, gerekli kanuni ilemleri yerine getirmek suretiyle gerek stanbul’da gerekse
baka mahalde ube ve/veya temsilcilikler açabilir. ube ve temsilcilik açld takdirde, durum 10 gün
içinde Sermaye Piyasas Kurulu’na bildirilir.
MENFAAT SALAMA YASAI
Madde 8- irket, huzur hakk, ücret, komisyon, prim, kar pay gibi faaliyetlerinin gerektirdii ödemeler
dnda mal varlndan ortaklarna, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü
kiilere herhangi bir menfaat salayamaz. Ancak Sermaye Piyasas Mevzuat tarafndan belirlenen usul
ve esaslar dahilinde; özellikle örtülü kazanç aktarm düzenlemelerine aykrlk tekil etmemesi, gerekli
özel durum açklamalarnn yaplmas ve yl içinde yaplan balarn genel kurulda ortaklarn bilgisine
sunulmas artyla irketin amaç ve konusunu aksatmayacak ekilde sosyal sorumluluk kapsamnda ba
ve yardmda bulunabilinir. Yaplacak ban snr genel kurulda belirlenir.
BORÇLANMA SINIRI VE BORÇLANMA SENETLER LE ALMA-DETRME HAKKINI
ÇEREN MENKUL KIYMETLERN ÇIKARILMASI
Madde 9- irket, ksa süreli nakit ihtiyaçlarn karlamak amacyla kamuya açklad önceki yla ait
son haftalk raporunda yer alan net aktif deerinin % 20'sine kadar kredi kullanabilir veya ayn snrlar
içinde kalmak ve Sermaye Piyasas Mevzuatna uymak suretiyle 360 gün ve daha ksa vadeli
borçlanma senedi ihraç edebilir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olmas ve teslimi annda
tamamen ödenmesi arttr.
Çkarlan tahvil ve sermaye piyasas arac niteliindeki dier borçlanma senetleri tamamen satlmadkça
veya satlmayanlar iptal edilmedikçe ayn türden yeni tahvil ve sermaye piyasas arac niteliindeki dier
borçlanma senetleri çkarlmaz.

21

SERMAYE VE HSSE SENETLER
Madde 11- irketin kaytl sermaye tavan 300.000.000 TL'dr. Sermaye Piyasas Kurulunca verilen
kaytl sermaye tavan izni, 2013-2017 yllar (5 yl) için geçerlidir. 2017 yl sonunda izin verilen kaytl
sermaye tavanna ulalamam olsa dahi, 2017 ylndan sonra yönetim kurulunun sermaye artrm karar
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Sermaye Piyasas
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almas zorunludur. Söz konusu
yetkinin alnmamas durumunda irket kaytl sermaye sisteminden çkm saylr.
irketin çkarlm sermayesi 160.599.284 TL (yüzaltmmilyonbeyüzdoksandokuzbinikiyüzseksendört) olup, her biri 1 (bir) Kuru nominal deerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrlmtr. Hisselerin
4.125.019
(dörtmilyonyüzyirmibebinondokuz)
Türk
Liras
A
Grubu,
156.474.265
(yüzellialtmilyondörtyüzyetmidörtbinikiyüzaltmbe Türk Liras B Grubudur. Çkarlm sermayenin
tamam nakden ödenmitir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri
1.000.000 (Birmilyon) adet oy hakkna, (B) Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkna sahiptir.
irketin sermayesinin 134.662.500 Türk Liras tamamen ödenmi, artrlan 25.936.784 Türk Liras
TSKB Yatrm Ortakl A..’nin 31.12.2011 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayl
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve dier ilgili
hükümlerine göre devralnmas sureti ile gerçekletirilen birleme sonucunda intikal eden ve stanbul
Asliye 33. Ticaret Mahkemesi’nin E.2012/17 dosya numaras kapsamnda tanzim olunan 16.04.2012
tarihli bilirkii raporu ve 02/04/2012 tarihli Eczacba Menkul Deerler A.. tarafndan hazrlanan
uzman kurulu raporu ile tespit edilen her iki irket portföy deerleri esas alnarak saptanm hisse
deerlerinin denkletirilmesi sonucunda itibari olarak karlanmtr. Birleme nedeni ile ihraç olunacak
beheri 1 Kuru nominal deerde 2.593.678.400 adet hisse senedi birleme oran esas alnarak birleme
ile infisah eden TSKB Yatrm Ortakl A.. hissedarlarna datlmtr.
(A) Grubu hisseler nama yazl, (B) Grubu hisseler hamiline yazldr. Paylarn devri Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine ve SPK mevzuat hükümlerine tabidir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas Mevzuat hükümlerine uygun olarak kaytl sermaye tavanna kadar
yeni hisse senedi ihraç ederek çkarlm sermayesini artrmaya yetkilidir. Sermaye artrmna ilikin
kararlar özel durumun açklanmas kapsamnda kamuya duyurulur.
Sermaye artrmlarnda rüçhan hakk kullanldktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakk kullanmnn
kstland durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal deerin altnda olmamak üzere piyasa
fiyat ile halka arz edilir.
ç kaynaklardan yaplan artrm hariç, çkarlan pay senetleri tamamen satlarak bedelleri ödenmedikçe,
yeni pay çkarlamaz.
Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerinde öngörülen artlarn varl
halinde pay sahiplerinin paylarn irkete satarak ayrlma hakk vardr. Paylarla ilgili olarak ayrlma
hakk, gönüllü ya da zorunlu pay alm teklifi yaplmas, ortaklktan çkarma hakk ve satma hakk gibi
özellikli durumlarda Sermaye Piyasas Kurulu ilke ve esaslarna uygun hareket edilir.
Borsa d iktisap kavram Borsa stanbul A.. düzenlemelerine göre belirlenir.
“Borsada kote” ibaresi hem Borsa stanbul A..’de hem de yabanc borsalarda kote paylar ifade eder.
Yabanc borsa d iktisaplar irket tanmaz.
Borsaya kote nama yazl paylarn borsada satlmalar halinde, devralan kiinin irketçe pay sahibi olarak
tannmasnn ön art, anlan kiinin iktisabnn ya Merkezi Kayt Kuruluu tarafndan irkete bildirilmesi
ya da irketin bu bilgilere teknik eriiminin salanmasdr. Borsa d iktisaplarda devralann irkete
yazl bavurusu arttr. Bu bildirim ve eriim salama ilemleri yaplmad sürece, Türk Ticaret
Kanununun 495. ve dier ilgili, özellikle 497 (4). maddeleri hüküm dourmaz.
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Devralan, irket tarafndan tannmad sürece, genel kurula katlamaz, oy hakkn, bu hakka bal
haklarn kullanamaz, iptal ve butlan davas açamaz, bu davalara ilikin tedbir talep edemez. Türk Ticaret
Kanununun 497(2), 2. cümlesi ile 3. fkra hükmü sakldr.
irketin kendi paylarnn iktisabna ilikin Türk Ticaret Kanununun 379., Sermaye Piyasas Kanununun
22. maddeleri ve ilgili dier mevzuat hükümleri sakldr.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydiletirme esaslar çerçevesinde kayden izlenir.
RKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETMNE LKN ESASLAR
Madde 12/p- irket, özelletirme kapsamna alnan kamu
kurulmu ortaklklarn paylarna yatrm yapabilir.

iktisadi teebbüsleri dahil Türkiye'de

YÖNETM KURULU VE GÖREV SÜRES
Madde 16- irketin ileri ve yönetimi genel kurul tarafndan Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve
Sermaye Piyasas mevzuatna uygun ekilde bir sonraki senenin olaan genel kurul toplantsna kadar
görev yapmak üzere 1 (bir) yl için seçilecek ve çounluu icrada görevli olmayan en az 5 (be) en çok
7 (yedi) üyeden tekil olunacak bir yönetim kurulu tarafndan yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde (A) grubu paylarn herbiri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkna, (B) grubu paylarn herbiri
1(bir) adet oy hakkna sahiptir. Yönetim kurulu her yl üyeleri arasndan bir bakan ve en az bir bakan
vekili seçer.
Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye Piyasas Kurulu'nun Kurumsal Yönetim lkelerinde
belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bamszlna ilikin esaslar çerçevesinde yeterli sayda bamsz
yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafndan seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bamsz üyelerin says ve nitelikleri Sermaye Piyasas Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilikin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Tüzel kiiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler, bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kii ile birlikte –
tüzel kii tarafndan belirlenmi, kiiliinde tüzel kiinin somutlat- bir gerçek kii de tescil ve ilan
edilir. Mezkur gerçek kiinin yönetim kurulunda önerileri ve verdii oy tüzel kii tarafndan verilmi
saylr. Sorumluluk sadece üye tüzel kiiye aittir. Bu gerçek kii, tüzel kii istedii an, tüzel kiinin tek
tarafl iradesi ile deitirilebilir. Bu halde azil ilemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliine tüzel
kii yerine temsilcisi seçilemez.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, irket esas sözlemesi, genel kurul
kararlar ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleme ile
Genel Kuruldan karar alnmasna bal tutulan hususlarn dnda kalan tüm konularda Yönetim Kurulu
karar almaya yetkilidir.
Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliin herhangi bir nedenle
boalmas halinde, Yönetim kurulu TTK ve Sermaye Piyasas Kanunu'nda belirtilen kanuni artlar haiz
bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayna sunar. Böylece seçilen üye eski
üyenin görev süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 363. maddesinin 2. fkras hükümleri
mahfuzdur.
Yönetim kurulu üyeleri, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilikin bir maddenin bulunmas
veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi hakl bir sebebin varl halinde genel kurul tarafndan
her zaman görevden alnabilir. Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarna
ilikin hükümleri sakldr.
Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarn salkl bir biçimde yerine getirebilmek, ilerin gidiini
izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazrlamak, kararlarn uygulatmak veya iç denetim
amacyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabilecei komiteler ve komisyonlar kurabilir.
Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluturulmas, komitelerin görev alanlar ve çalma esaslar,
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Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilikin düzenlemeleri ve dier mevzuat hükümlerine göre gerçekletirilir
YÖNETM KURULUNA SEÇLME ARTLARI
Madde 17- Yönetim kurulu üyelerinin çounluunun T.C. vatanda olmalar ve Ticaret Kanunu ile
Sermaye Piyasas mevzuatnda öngörülen artlar tamas gerekir.
YÖNETM KURULU TOPLANTILARI VE KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM
Madde 18- Yönetim kurulu irket ileri lüzum gösterdikçe Bakan veya Bakan Vekilinin çars ile
toplanr. Ancak en az ayda bir defa toplanmas mecburidir. Toplantlarda her üyenin bir oy hakk vardr.
Yönetim kurulunun toplant gün ve gündemi Yönetim Kurulu Bakan tarafndan tespit edilir. Ancak,
toplant günü yönetim kurulu karar ile de tespit olunabilir. Yönetim kurulu karar ile gündemde
deiiklik yaplabilir.
Her yönetim kurulu üyesi bakandan, bakann olmad zamanlarda bakan vekilinden yönetim
kurulunu toplantya çarmasn yazl olarak isteyebilir. Bakan veya bakan vekili yönetim kurulu
üyesinin toplant talebini ihtiyaca bal olarak ve imkanlar ölçüsünde karlamaya özen gösterir.
Toplant yeri irket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak art ile baka bir yerde de
toplanabilir.
irketin yönetim kurulu toplantsna katlma hakkna sahip olanlar bu toplantlara, Türk Ticaret
Kanununun 1527. maddesi uyarnca elektronik ortamda da katlabilir. irket, Ticaret irketlerinde
Anonim irket Genel Kurullar Dnda Elektronik Ortamda Yaplacak Kurullar Hakknda Tebli
hükümleri uyarnca hak sahiplerinin bu toplantlara elektronik ortamda katlmalarna ve oy vermelerine
imkan tanyacak Elektronik Toplant Sistemini kurabilecei gibi bu amaç için oluturulmu sistemlerden
de hizmet satn alabilir. Yaplacak toplantlarda irket sözlemesinin bu hükmü uyarnca kurulmu olan
sistem üzerinden veya destek hizmeti alnacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta
belirtilen haklarn Tebli hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi salanr.
Yönetim kurulu üye tam saysnn çounluunun varl ile toplanr. Yönetim kurulunda kararlar
toplantya katlanlarn çounluuyla alnr. Oylarda eitlik olmas halinde o konu gelecek toplantya
braklr. Bu toplantda da eit oy alan teklif reddedilmi saylr.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanlr. Red oyu veren, kararn altna red gerekçesini
yazarak imzalar.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantya katlmayan üyeler vekil
tayin etmek suretiyle de oy kullanamazlar.
Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarnca üyelerden biri toplant yaplmas talebinde
bulunmadkça, bir üyenin tüm yönetim kurulu üyelerine karar eklinde yazl olarak yapt öneriye, en
az üye tam saysnn çounluunun yazl onay alnmak suretiyle de karar alnabilir.
Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanmas bakmndan irketin önemli nitelikteki ilikili taraf
ilemlerinde ve üçüncü kiiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilikin ilemlerinde Sermaye
Piyasas Kurulu’nun kurumsal yönetime ilikin uygulanmas zorunlu tutulan düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan uygulamas zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim lkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmakszn yaplan ilemler ve alnan yönetim kurulu kararlar geçersiz olup esas
sözlemeye aykr saylr.
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YÖNETM KURULU ÜYELERNN ÜCRETLER
Madde 19- Yönetim kurulu bakan ve üyelerine genel kurul karar ile belirlenmi olmak artyla ücret,
ikramiye, huzur hakk ve prim ödenebilir.
RKET YÖNETM, LZAM VE YÖNETMN DEVR
Madde 20- irket, yönetim kurulu tarafndan yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu, bu ana
sözleme yannda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile genel
kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.
irket tarafndan verilecek bütün belgelerin ve yaplacak sözlemelerin geçerli olabilmesi için bunlarn
irketin unvan altna konmu ve irketi ilzama yetkili en az iki kiinin imzasn tamas gereklidir.
Yönetim kurulu kararnda açkça belirtilen hususlarda irketi temsil edecek kiilere yönetim kurulu üyesi
olmas artyla tek imza yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu kararnda belirtilenler dndaki hususlarda
irket çift imza ile temsil ve ilzam edilir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler sakl
kalmak üzere 370 (2). madde uyarnca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarnca da yönetim ilerinin
tamamn veya bir ksmn üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi
olmayan murahhas müdürlere brakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olmas
arttr.
Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile dier
maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler sakl kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç
yönerge ile ksmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre Genel Müdürlüe
devredebilir.
Yönetim devredilmedii takdirde yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
Temsile yetkili kiiler 5. maddede yazl amaç ve iletme konusu dnda ve kanuna aykr ilemler
yapamaz. Aksi halde irket bu ilemlerden sorumlu olduu takdirde bu kiilere rücu eder. irket, üçüncü
kiinin yaplan ilemin irketin amaç ve konusu dnda olduunu bildii veya bilebilecek durumlarda
bulunduu hallerde o ilemle bal olmaz. irket ile devaml olarak ilem yapan veya irket’in
açklayc, ikaz edici ve benzeri yazlarn ve kararlarn alan ve bunlara vakf olan üçüncü kiiler iyi
niyet iddiasnda bulunamaz.
irketin temsili ve irket adna düzenlenecek belgelerin ve sözlemelerin geçerli olmas ve irketi
balayabilmesi için irket adna imzaya yetkili olanlar ve imza ekli yönetim kurulu tarafndan saptanr.
Yönetim kurulu karar tescil ve ilan olunur.
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
Madde 21- Yönetim kurulunca, irket ilerinin yürütülmesi için gerekli görülmesi durumunda bir genel
müdür ve yeterli sayda müdür atanr. Genel müdürün Sermaye Piyasas mevzuat ve Türk Ticaret
Kanununun gerekli gördüü nitelikleri tamas arttr.
Genel müdür, yönetim kurulu kararlar dorultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas ve ilgili sair
mevzuat hükümlerine göre irketi yönetmekle yükümlüdür. Genel müdür, yönetim kurulu üyelii sfatn
tamamakla birlikte, yönetim kurulu toplantlarna katlr; ancak oy hakk yoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aan süreler için genel müdür atanabilir.
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YÖNETCLERE LKN YASAKLAR
Madde 22- Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri uyarnca genel
kuruldan izin almakszn kendileri veya bakalar namna bizzat ya da dolayl olarak irketle herhangi
bir ilem yapamazlar ve irketin iletme konusuna giren ticari i türünden bir ilemi kendi veya bakas
hesabna yapamayaca gibi, ayn tür ilerle uraan bir irkete sorumluluu snrsz bir ortak sfatyla
giremez.
Yönetim kurulu üyesi, kendisinin irket d kiisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da
einin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayn hsmlarndan birinin, kiisel ve
irket d menfaatiyle irketin menfaatinin çatt konulara ilikin müzakerelere katlamaz. Bu yasak,
yönetim kurulu üyesinin müzakereye katlmamasnn dürüstlük kuralnn gerei olan durumlarda da
uygulanr. Tereddüt uyandran hâllerde, karar yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye
katlamaz. Menfaat uyumazl yönetim kurulu tarafndan bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu
açklamak ve yasaa uymak zorundadr. Bu hükümlere aykr hareket eden yönetim kurulu üyesi ve
menfaat çatmas nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantya katlmasna itiraz
etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantya katlmas yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu
sebeple irketin urad zarar tazminle yükümlüdürler.
Bunun dnda yöneticilere ilikin yasaklarn belirlenmesinde ve uygulanmasnda Sermaye Piyasas
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanmas zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili maddelerine uygun hareket edilir.
DENETM
Madde 23- irket genel kurulu her faaliyet dönemi itibaryla bir bamsz denetleme kuruluunu denetçi
olarak seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiini ticaret
siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.
irket denetiminde Türk Ticaret Kanunun 397. ila 406. maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasas
mevzuat ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanr.
Madde 24- Kaldrlmtr.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 25- Genel kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas mevzuat hükümleri uyarnca olaan
ve olaanüstü olarak toplanr. Olaan genel kurul, irketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay
içinde ve ylda bir defa toplanr ve Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi hükmü göz önüne alnarak
yönetim kurulu tarafndan hazrlanan gündemdeki konular görüüp karara balar. Yönetim kurulu
üyelerinin görevden alnmalar ve yenilerinin seçimi yl sonu finansal tablolarnn müzakeresi maddesi
ile ilgili saylr. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yllk faaliyet raporu, denetim raporlar ve yönetim
kurulunun kar datm önerisi olaan genel kurul toplantsndan en az 3 hafta önce irketin merkez ve
ubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazr bulundurulur.
Olaanüstü genel kurul irket ilerinin gerektirdii hallerde veya Türk Ticaret Kanunu’nun 410, 411,
412. maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çkmas halinde toplanarak Türk Ticaret Kanunu ile
Sermaye Piyasas mevzuat uyarnca gerekli kararlar alr.
Olaanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zaman usulüne göre ilan olunur.
Türk Ticaret Kanunu’nun 438. maddesi sakl kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme
alnamaz.
Genel kurul toplantlarna davet Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi uyarnca yaplr. Sermaye
Piyasas Kanununun ilgili madde hükümleri sakldr. u kadar ki; genel kurul, süresi dolmu olsa bile,
yönetim kurulu tarafndan toplantya çarlabilir.
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Kayden izlenen paylar açsndan genel kurul toplants tarihi ile snrl olarak pay devrinin
yasaklanmasna ilikin Sermaye Piyasas Kurulu teblii hükümleri sakldr.
Genel kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dnda irket sermayesinin en az
dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katlmalar ile toplanr. Bu nisabn toplant süresince korunmas
arttr. Varsa murahhas üyelerle, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bamsz denetçinin genel kurul
toplantsnda hazr bulunmalar arttr. Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin 5. fkras hükmü
sakldr.
Genel kurul toplantlarna yönetim kurulu bakan, bulunmad takdirde bakan vekili, o da
bulunmad takdirde toplantda mevcut olan üye bakanlk eder. Genel kurul toplantlar, irketin
“Genel Kurul ç Yönergesi” hükümlerine göre yönetilir.
Genel kurul toplantlarnda, bu esas sözlemenin 11. maddesi hükümleri sakl kalmak kaydyla her 1
Kuru itibari deer bir oy hakk verir ve genel kurul toplantlarnda pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun
434. maddesi uyarnca, sahip olduklar paylarnn toplam itibari deeriyle orantl olarak oy kullanrlar.
Genel kurul toplantlarna elektronik ortamda katlm ;
irketin genel kurul toplantlarna katlma hakk bulunan hak sahipleri bu toplantlara, Türk Ticaret
Kanununun 1527. maddesi uyarnca elektronik ortamda da katlabilir. irket, Anonim irketlerde
Elektronik Ortamda Yaplacak Genel Kurullara likin Yönetmelik hükümleri uyarnca hak sahiplerinin
genel kurul toplantlarna elektronik ortamda katlmalarna, görü açklamalarna, öneride bulunmalarna
ve oy kullanmalarna imkan tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecei gibi bu amaç için
oluturulmu sistemlerden de hizmet satn alabilir. Yaplacak tüm genel kurul toplantlarnda esas
sözlemenin bu hükmü uyarnca, kurulmu olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin,
anlan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarn kullanabilmesi salanr.
TOPLANTI YER
Madde 26- Genel kurul toplantlar, irket merkezinde veya yönetim kurulunun uygun görecei
yerlerde yaplr. Genel kurula katlacak pay sahipleri ile ilgili Sermaye Piyasas mevzuat hükümleri ve
Türk Ticaret Kanununun 415. maddesi hükümleri uygulanr.
TOPLANTIDA LGL BAKANLIK TEMSLCSNN BULUNMASI
Madde 27- Olaan ve olaanüstü genel kurul toplantlarnda ve bunlarn ertelenmesi halinde yaplacak
toplantlarda Türk Ticaret Kanunun 407. maddesine göre ilgili Bakanlk temsilcilerinin bulunmas
zorunludur. Türk Ticaret Kanunun 407. maddesinin Bakanlk temsilcileri ile ilgili dier düzenlemelerine
uyulur.
TEMSLC TAYN
Madde 28- Genel kurul toplantlarnda pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret
Kanununun 427-431. madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler.
Vekaleten oy kullanlmas konusunda Sermaye Piyasas Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.
OYLARIN KULLANILMA EKL
Madde 29- Genel kurul toplantlarnda oylar yönetim kurulu tarafndan Gümrük ve Ticaret Bakanl
düzenlemelerine uygun olarak hazrlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantya fiziken katlmayan pay
sahipleri oylarn elektronik ortamda yaplan genel kurul toplantlarna ilikin mevzuat hükümlerine göre
kullanrlar. Genel kurulda oy kullanlmas hususunda Sermaye Piyasas Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu
düzenlemelerine uyulur.
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LANLAR
Madde 30- irkete ait ilanlara ilikin Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasas Kurulu
düzenlemeleri uygulanr.
Genel kurul çar usulü, ekli ve ilan içerii Gümrük ve Ticaret Bakanl’nn Anonim irket Genel
Kurul Toplantlar Usul ve Esaslar Hakkndaki Yönetmeliinde yer alr.
Sermayenin azaltlmasna ve tasfiyeye ait ilanlar için Sermaye Piyasas mevzuatndan ve Türk Ticaret
Kanunundan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri sakldr.
irketle ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasas mevzuatnda yer alan kamunun aydnlatlmasna
ilikin hükümlere uyulur. irketin mevzuat gerei yapaca ilanlar ayrca internet sitesinde yaynlanr.
HESAP YILI
Madde 32- irketin hesap yl, Ocak aynn birinci gününden balar ve Aralk aynn sonuncu günü
sona erer.
KARIN TESPT VE DAITIMI
Madde 33- irket, kar datm konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuatnda yer
alan düzenlemelere uyar. irket’in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, irket’in genel
giderleri, muhtelif amortisman gibi irketçe ödenmesi veya ayrlmas zorunlu olan giderler ile irket
tüzel kiilii tarafndan ödenmesi zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrlan karlklar
düüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasas mevzuatna uygun olarak hazrlanan yllk bilançoda
görülen safi (net) kar, varsa geçmi yl zararlarnn düülmesinden sonra, srasyla aada gösterilen
ekilde tevzi olunur;
a) Genel kanuni yedek akçe: Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi hükümlerine göre %5 genel
kanuni yedek akçe ayrlr.
Birinci temettü;
b) Kalandan, varsa yl içinde yaplan ba tutarnn ilavesi ile bulunacak meblan en az %20’sinin
birinci temettü olarak nakden datlmas zorunludur. irketin temettü datmlarnda halka açk anonim
ortaklklar için Kurulca belirlenen esaslara uyulur.
c) Yukardaki indirimler yapldktan sonra, Genel Kurul, kar paynn yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve içilere, çeitli amaçlarla kurulmu vakflara ve benzer nitelikteki kii ve
kurumlara datlmasna karar verme hakkna sahiptir.
kinci temettü:
d) Safi kardan, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblalar dütükten sonra kalan ksm, Genel Kurul,
ksmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak datmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda
brakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olaanüstü yedek akçe olarak
ayrmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara itirak eden dier kimselere datlmas kararlatrlm olan ksmdan,
ödenmi sermayenin %5’i orannda kar pay düüldükten sonra bulunan tutarn onda biri, Türk Ticaret
Kanununun ilgili hükümleri uyarnca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar paynn ve/veya
bilançodaki datlmam karlarn sermaye artrm suretiyle hisse olarak datlmas durumunda genel
kanuni yedek akçe ayrlmaz.
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f) Yasa hükmüyle ayrlmas gereken yedek akçeler ayrlmadkça esas sözlemede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü nakden datlmadkça baka yedek akçe ayrlmasna, ertesi yla kar
aktarlmasna ve kar pay datmnda yönetim kurulu üyeleri ile irketin memur, çalan, içilerine ve
çeitli amaçlarla kurulmu olan vakflara ve benzer nitelikteki kii ve kurumlara kar pay datlmasna
karar verilemez.
g) Kar pay, datm tarihi itibaryla mevcut paylarn tümüne, bunlarn ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alnmakszn eit olarak datlr.
h) irket kendi paylarn iktisap etmise Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarnca iktisap
deerlerini karlayacak tutarda yedek akçe ayrlr.
)
Kanun ve esas sözlemede öngörülen istee bal yedek akçeler ayrlmadkça pay sahiplerine
datlacak kar pay belirlenemez. irket tarafndan ayrlacak istee bal yedek akçeler Türk Ticaret
Kanununun 521. maddesi hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 3. fkras
hükümleri mahfuzdur.
i)

Sermaye Piyasas Mevzuat çerçevesinde ortaklara temettü avans datlabilir.

KAR DAITIM ZAMANI
Madde 34- Kar datmnda Sermaye Piyasas Kanununun ilgili maddesine ve Kurul teblilerine uyulur.
Madde 35- Kaldrlmtr.
RKETN SONA ERMES VE TASFYES
Madde 36- irketin sona ermesi ve tasfiyesi ile buna bal muamelelerin nasl yaplaca hakknda Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat ve dier ilgili mevzuat hükümleri uygulanr.
Geçici Madde 1- Kaldrlmtr.
Geçici Madde 2- Kaldrlmtr.
Geçici Madde 3- Kaldrlmtr.
Geçici Madde 4- Kaldrlmtr.

XII. Kâr Datm Politikas :
irket Ana Sözlemesinin 33. maddesi gereince, net datlabilir kârmzn en az % 20’sinin
birinci temettü olarak nakden datlmas zorunludur. Yönetim Kurulumuzun 20.02.2013 tarihli
toplantsnda alnan karar gereince Kâr Datm Politikas aadaki ekilde güncellenmi ve
27 Mart 2013 tarihinde yaplan Genel Kurul toplantsnda onaylanmtr. Bu çerçevede,
Pay sahiplerimizin beklentileri ile irketimizin büyüme gerei arasndaki hassas dengenin
bozulmamas ve irketimizin kârllk durumunun gözönüne alnmas kaydyla, yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde, bir önceki yl sonu itibariyle oluan portföy toplam deerimizin (net
aktif deeri) % 5’i veya ilgili yla ait net datlabilir kârmzn % 30’undan hangisi yüksek ise
asgari söz konusu tutarn nakit olarak datlmasnn Genel Kurula teklif edilmesi esasna
dayanan bir kâr datm politikas benimsenmitir.
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XIII. Mevzuat deiiklii :
Sermaye Piyasas Kurulu’nun III-48.2 sayl Menkul Kymet Yatrm Ortaklklarna likin
Esaslar Teblii 29 Austos 2013 tarihinde yaynlanmtr. Tebli genel itibariyle 6362 sayl
Sermaye Piyasas Kanununa uyum salama amacn tamas yannda baz önemli yenilikler
içermektedir. Bu çerçevede operasyonel baz deiikler hayata geçirilmi, ana sözleme
deiiklii çalmalar balatlmtr. lgili teblie istinaden hazrlanan ana sözleme tasla 26
Aralk 2013 tarihinde Yönetim Kurulunca onaylanm, 27 Aralk 2013 tarihinde Sermaye
Piyasas Kuruluna ana sözleme deiiklii bavurusunda bulunulmutur. Teblie uyum için 1
yl süre tannmakta olup, uyum çalmalar devam etmektedir.
XIV. Davalar:
6102 sayl Türk Ticaret Kanunun 479/2 maddesinde “Bir paya en çok onbe oy hakk
tannabilir. Bu snrlama, kurumlamann gerektirdii veya hakl bir sebebin ispatland
durumlarda uygulanmaz. Bu iki halde, irketin merkezinin bulunduu yerdeki asliye ticaret
mahkemesinin, kurumlama projesini veya hakl sebebi inceleyip, bunlara bal olarak,
snrlamadan istisna edilme kararn vermesi gerekir…” hükmü yer almaktadr. Bu hükme
istinaden irketimizin toplam 4.125.019 TL tutarndaki A grubu paylarnn sahibi olan 
Yatrm Menkul Deerler A.., Anadolu Hayat Emeklilik A.. ve Yatrm Finansman Menkul
Deerler A.., hakl sebeplerin bulunmas nedeniyle sahip olduklar A Grubu paylara 6102
sayl Türk Ticaret Kanunun 479/2. maddesinde yer alan snrlamann uygulanmamas, ilgili
paylara tannan imtiyazn esas sözlemede aynen muhafaza edilmesi talebi ile 26.02.2013
tarihinde stanbul Asliye Ticaret Mahkemesine bavurmulardr. irketimizin daval
konumunda olduu 2013/60 Esas numaral söz konusu davaya ilikin olarak stanbul 3. Asliye
Ticaret Mahkemesi’nin 07.11.2013 tarihli gerekçeli kararnda, A grubu imtiyazl paylara TTK
479/2 maddesindeki snrlamann uygulanmamasna, ilgili paylarn snrlamadan istisna
edilmesine hükmedilmitir.
XV. Dier hususlar :
2013 ylnda irket tarafndan yaplan ba bulunmamaktadr.
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Portföy ve Net Aktif Deer Tablosu : irketin ilgili dönem içinde en son açklanan ayrntl portföy ve net aktif deer tablosu
aada yer almaktadr.
 B TP YATIRIM ORTAKLII A.. 27/12/2013 TARHL PORTFÖY DEER TABLOSU

Nominal Deer
7.432.414,50
275.000,00
50.000,00
225.000,00

Toplam
Al Maliyeti
46.288.442,70
2.946.388,70
333.316,82
2.613.071,88

0,61
0,61

0,93
0,93

0,75
0,75

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

388.107,00
388.107,00

9.150.348,11
9.150.348,11

7.350.746,58
7.350.746,58

17,55%
17,55%

2,81%
2,81%

2,84%
2,84%

Gda, çki ve Tütün
DOCO

30.500,00
30.500,00

2.418.512,53
2.418.512,53

3.217.750,00
3.217.750,00

7,68%
7,68%

1,23%
1,23%

1,24%
1,24%

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik
TUPRS

25.000,00
25.000,00

1.173.721,18
1.173.721,18

995.000,00
995.000,00

2,37%
2,37%

0,38%
0,38%

0,38%
0,38%

273.799,37
0,37
273.799,00

642.515,45
0,46
642.514,99

640.690,02
0,36
640.689,66

1,53%
0,00%
1,53%

0,25%
0,00%
0,25%

0,25%
0,00%
0,25%

Metal Eya, Makine ve Gereç
ARCLK

35.000,00
35.000,00

420.500,00
420.500,00

404.250,00
404.250,00

0,96%
0,96%

0,15%
0,15%

0,16%
0,16%

Perakende Ticaret
MGROS

60.000,33
60.000,33

1.278.934,67
1.278.934,67

864.004,75
864.004,75

2,06%
2,06%

0,33%
0,33%

0,33%
0,33%

0,54
0,54

4,09
4,09

3,13
3,13

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Bankalar
YKBNK
TSKB
ISATR
HALKB
GARAN
AKBNK

3.550.005,50
350.000,21
1.549.999,63
6,00
250.000,00
875.000,00
524.999,66

18.365.610,68
1.420.312,67
2.949.668,87
167.004,05
3.713.125,21
6.461.793,31
3.653.706,57

15.721.998,04
1.239.000,74
2.588.499,38
99.000,00
2.912.500,00
5.670.000,00
3.212.997,92

37,53%
2,96%
6,18%
0,24%
6,95%
13,53%
7,67%

6,02%
0,47%
0,99%
0,04%
1,12%
2,17%
1,23%

6,07%
0,48%
1,00%
0,04%
1,12%
2,19%
1,24%

Holding ve Yatrm irketleri
SISE
SAHOL
KCHOL
ISGSY

2.395.001,15
0,66
300.000,00
225.000,00
1.870.000,49

8.908.842,61
1,85
2.668.739,69
2.093.578,23
4.146.522,84

9.064.402,96
1,70
2.436.000,00
1.822.500,00
4.805.901,26

21,64%
0,00%
5,81%
4,35%
11,47%

3,47%
0,00%
0,93%
0,70%
1,84%

3,50%
0,00%
0,94%
0,70%
1,85%

400.000,00
400.000,00

983.063,77
983.063,77

820.000,00
820.000,00

1,96%
1,96%

0,31%
0,31%

0,32%
0,32%

II) BORÇLANMA SENED
TRT040614T12
TRT060814T18
TRT070115T13
TRT071015T12
TRT080317T18
TRT080323T10
TRT120122T17
TRT130515T11
TRT140218T10
TRT140922T17
TRT150120T16
TRT170615T16
TRT200618T18
TRT240914T15
TRT270116T18
TRT270923T11
TRQSKBK21411
TRQVKFB11416
TRSAKBK11416
TRSAKBK21514
TRSAKBK41512
TRSAKBKK1419
TRSAKFK21416
TRSBEDS41611
TRSCKKB11511
TRSCRSIA1516
TRSDEVA61615
TRSERGL31517
TRSINGB11411
TRSISFN21416
TRSKCTF11513
TRSORFNK1518
TRSPKPB61517
TRSRNSH71616
TRSRNSHA1514
TRSTAMFA1515
TRSTCZB41418
TRSTEBK61414
TRSTISB11413
TRSTPFC71516
TRSTPFCK1419

205.748.831,00
2.500.000,00
7.000.000,00
9.500.000,00
6.500.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
11.700.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
7.500.000,00
6.300.000,00
4.300.000,00
11.500.000,00
10.000.000,00
7.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.091.845,00
500.000,00
5.610.000,00
900.000,00
5.000.000,00
980.000,00
13.740.000,00
3.990.000,00
2.260.000,00
1.330.000,00
5.000.000,00
2.790.000,00
4.650.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.780.000,00
4.700.000,00
2.370.000,00
2.500.000,00
46.000,00
7.060.986,00
6.770.000,00
2.670.000,00
2.710.000,00

212.841.710,67
2.510.180,46
7.395.911,98
9.927.447,15
6.517.234,62
7.600.461,54
1.728.990,00
14.501.362,36
8.675.650,54
9.336.730,75
8.737.802,09
7.987.581,00
4.753.260,30
11.403.591,33
10.354.611,54
7.519.126,93
2.021.120,88
2.500.000,00
2.980.597,61
493.085,00
5.628.298,00
903.547,74
5.000.000,00
997.872,62
13.789.706,38
4.004.342,86
2.414.212,96
1.331.445,63
5.019.083,39
2.598.745,50
4.688.827,50
3.000.000,00
3.500.000,00
4.824.275,07
4.700.000,00
2.409.789,35
2.500.000,00
46.392,72
6.645.776,47
6.411.550,60
2.716.404,60
2.766.693,20

204.296.717,37
2.507.650,75
7.365.859,20
9.506.131,30
6.460.417,60
7.020.886,60
1.670.885,60
11.683.971,00
8.521.076,70
8.131.509,90
6.908.832,75
6.709.133,34
4.333.136,23
10.818.769,90
10.058.588,00
7.648.479,00
1.856.554,40
2.527.175,00
3.079.703,32
498.804,60
5.646.494,73
901.593,00
5.018.131,50
991.344,77
13.986.573,92
4.086.582,74
2.289.842,85
1.331.634,84
5.135.163,00
2.779.732,24
4.708.563,03
3.017.583,00
3.546.883,20
4.801.645,75
4.801.346,57
2.366.158,94
2.512.205,75
46.663,76
6.795.936,36
6.728.288,00
2.684.053,55
2.812.730,68

100,00%
1,23%
3,61%
4,65%
3,16%
3,44%
0,82%
5,72%
4,17%
3,98%
3,38%
3,28%
2,12%
5,30%
4,92%
3,74%
0,91%
1,24%
1,51%
0,24%
2,76%
0,44%
2,46%
0,49%
6,85%
2,00%
1,12%
0,65%
2,51%
1,36%
2,30%
1,48%
1,74%
2,35%
2,35%
1,16%
1,23%
0,02%
3,33%
3,29%
1,31%
1,38%

78,23%
0,96%
2,82%
3,64%
2,47%
2,69%
0,64%
4,47%
3,26%
3,11%
2,65%
2,57%
1,66%
4,14%
3,85%
2,93%
0,71%
0,97%
1,18%
0,19%
2,16%
0,35%
1,92%
0,38%
5,36%
1,56%
0,88%
0,51%
1,97%
1,06%
1,80%
1,16%
1,36%
1,84%
1,84%
0,91%
0,96%
0,02%
2,60%
2,58%
1,03%
1,08%

78,81%
0,97%
2,84%
3,67%
2,49%
2,71%
0,64%
4,51%
3,29%
3,14%
2,67%
2,59%
1,67%
4,17%
3,88%
2,95%
0,72%
0,97%
1,19%
0,19%
2,18%
0,35%
1,94%
0,38%
5,40%
1,58%
0,88%
0,51%
1,98%
1,07%
1,82%
1,16%
1,37%
1,85%
1,85%
0,91%
0,97%
0,02%
2,62%
2,60%
1,04%
1,09%

III) DER
BPP
Repo
TRSRNSH71616

12.842.535,00
925.000,00
11.917.535,00

10.925.000,00
925.000,00
10.000.000,00

10.931.459,71
925.566,56
10.005.893,15

100,00%
8,47%
91,53%

4,19%
0,35%
3,83%

4,22%
0,36%
3,86%

KISA POZSYONLAR
VOB
F_XU0301213S0

1.200,00
1.200,00

9.842.707,44
9.842.707,44

9.327.000,00
9.327.000,00

100,00%
100,00%

3,57%
3,57%

3,60%
3,60%

V) VOB NAKT TEMNAT

4.030.957,67

4.030.957,67

4.030.957,67

100,00%

1,54%

1,56%

Menkul Kymetin Türü
1) HSSE SENED
Haberleme
TTKOM
TCELL
Arac Kurumlar
ISMEN
Borsa Yatrm Fonlar
ISY30

Metal Ana Sanayi
KRDMD
EREGL

Ulatrma
THYAO

Gayri Menkul Yatrm Ortakl
EKGYO

Toplam
Rayiç Deer
Grup (%) Genel (%)
41.895.096,22
100,00%
16,04%
2.816.250,00
6,72%
1,08%
285.000,00
0,68%
0,11%
2.531.250,00
6,04%
0,97%

16,16%
1,09%
0,11%
0,98%

IV) VADEL LEM SÖZLEMELER

PORTFÖY DEER TOPLAMI (I+II+III+V)
HAZIR DEERLER (+)
ALACAKLAR (+)
DER AKTFLER (+)
BORÇLAR (-)
TOPLAM DEER
TOPLAM DEER / PAY SAYISI

261.154.230,97
53.866,69
218.422,50
82.939,16
2.292.182,74
259.217.276,58
1,61

31

32

-% 15,0

-% 10,0

-% 5,0

% 0,0

% 5,0

% 10,0

% 15,0

% 20,0

% 25,0

Döviz Sepeti

21,9%

-14,1%

Altın
ON Repo
Endeksi

5,8%

KYD Endeksi
365 Gün

4,1%

KYD Endeksi
Tüm

-0,6%
KYD Endeksi
ÖST Sabit

7,0%

KYD Endeksi
ÖST Değişken

8,5%

2013 YILI GETİRİ KARŞILAŞTIRMASI

-13,3%

BIST 100 End.

İş B Tipi
Yat.Ort.
Portföyü

1,4%

33
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 B TP YATIRIM ORTAKLII A
31 ARALIK 2013 TARH TBARIYLA BLANÇO
(Para Birimi – Türk Liras (TL))

Dipnot
referanslar

Bamsz
denetimden
geçmi
31 Aralk 2013

Bamsz
denetimden
geçmi
31 Aralk 2012

VARLIKLAR
Dönen Varlklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatrmlar
Ticari alacaklar
likili olmayan taraflardan ticari
alacaklar
Dier alacaklar
likili taraflardan dier alacaklar
Dier dönen varlklar

4
5
6

261.775.234
9.924.240
248.249.495
3.596.261

289.388.755
706.804
280.765.911
7.909.397

6
7
19
12

3.596.261
5.238

7.909.397
3.427
3.427
3.216

Duran Varlklar
Finansal yatrmlar
Maddi duran varlklar
Maddi olmayan duran varlklar

5
8
9

101.615
1
92.622
8.992

132.674
1
113.492
19.181

261.876.849

289.521.429

1.084.816
198.971
117.421
81.550
20.042
7.134
12.908
865.803

990.310
117.360
117.360
69.761
56.979
12.782
803.189

74.604
791.199

75.336
727.853

109.026
109.026

122.880
122.880

109.026

122.880

260.683.007
160.599.284
968.610
59.922
25.458.382
69.219.901
4.376.908

288.408.239
160.599.284
968.610
59.922
20.673.453
58.580.118
47.526.852

261.876.849

289.521.429

TOPLAM VARLIKLAR

KAYNAKLAR
Ksa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
likili taraflara ticari borçlar
likili olmayan taraflara ticari borçlar
Dier borçlar
likili taraflara dier borçlar
likili olmayan taraflara dier borçlar
Ksa vadeli karlklar
Çalanlara salanan faydalara ilikin
karlklar
Dier ksa vadeli karlklar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli karlklar
Çalanlara salanan faydalara ilikin
karlklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmi sermaye
Sermaye düzeltme farklar
Pay ihraç primleri
Kardan ayrlan kstlanm yedekler
Geçmi yllar karlar
Net dönem kar

6
19
7
19

11
10

11

13

13
13

TOPLAM KAYNAKLAR
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 B TP YATIRIM ORTAKLII A
31 ARALIK 2013 TARHNDE SONA EREN YILA AT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Para Birimi – Türk Liras (TL))
Bamsz
denetimden
geçmi
1 Ocak –
31 Aralk
2013

Bamsz
denetimden
geçmi
1 Ocak –
31 Aralk
2012

397.266.388
(391.266.245)

769.839.500
(720.414.467)

6.000.143

49.425.033

(1.546.935)
(76.300)

(1.834.834)
(63.347)

ESAS FAALYET KARI

4.376.908

47.526.852

FNANSMAN GDER ÖNCES FAALYET KARI

4.376.908

47.526.852

-

-

4.376.908

47.526.852

-

-

4.376.908

47.526.852

-

-

4.376.908

47.526.852

18

0,0273

0,2959

18

0,0273

0,2959

Dipnot
Referanslar
SÜRDÜRÜLEN
FAALYETLER
14
15

Haslat
Satlarn maliyeti (-)
BRÜT KAR

16
17

Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden dier giderler (-)

Finansman giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER
VERG ÖNCES KARI
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)
SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER
DÖNEM KARI
DURDURULAN FAALYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI

DÖNEM KARI
Sürdürülen faaliyetlerden pay bana kazanç / (zarar)
(1 TL nominal hisseye karlk)
Sürdürülen faaliyetlerden sulandrlm pay bana kazanç /
(zarar)
(1 TL nominal hisseye karlk)
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 B TP YATIRIM ORTAKLII A
31 ARALIK 2013 TARHNDE SONA EREN YILA AT
DER KAPSAMLI GELR TABLOSU
(Para Birimi – Türk Liras (TL))

DÖNEM KARI
Kar veya Zararda Yeniden Snflandrlmayacaklar
Tanmlanm fayda planlar yeniden ölçüm
kazançlar/kayplar
Kar veya Zararda Yeniden Snflandrlacaklar
TOPLAM KAPSAMLI GELR
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Bamsz
Denetimden
geçmi
1 Ocak –
31 Aralk
2013

Bamsz
denetimden
geçmi
1 Ocak –
31 Aralk
2012

4.376.908

47.526.852

17.717

-

-

-

4.394.625

47.526.852

38

(*) Detayl açklama için Not 3’e baknz.

Ödenen temettüler
31 Aralk 2013 bakiyeleri

Dönem kar
Dier kapsaml gelir
Toplam kapsaml gelir
13
160.599.284

-

-

160.599.284

1 Ocak 2013
13

160.599.284

Transferler
Toplam kapsaml gelir
Ödenen temettüler
31 Aralk 2012 bakiyeleri

Transferler

939.663
968.610

25.936.784
160.599.284

1 Ocak 2012 – iletme birlemesi öncesi
letme birlemesinden
kaynaklanan deiimler (*)
1 Ocak 2012 – iletme birlemesi sonras

968.610

-

-

968.610

968.610

Sermaye düzeltme
farklar
28.947

Dipnot
referanslar
Ödenmi
sermaye
134.662.500

(Para Birimi – Türk Liras (TL))

 B TP YATIRIM ORTAKLII A
31 ARALIK 2013 TARHNDE SONA EREN YILA AT
ÖZKAYNAKLAR DEM TABLOSU

59.922

-

-

59.922

59.922

47.506
59.922

Pay ihraç
primleri
12.416

25.458.382

-

4.784.929

20.673.453

2.154.600
20.673.453

1.665.188
18.518.853

Kardan ayrlan
kstlanm yedekler
16.853.665

(32.119.857)
69.219.901

17.717
17.717

42.741.923

58.580.118

(8.317.447)
(21.546.000)
58.580.118

13.587.365
88.443.565

4.376.908

4.376.908
4.376.908

(47.526.852)

47.526.852

6.162.847
47.526.852
47.526.852

(3.526.691)
(6.162.847)

Birikmi karlar
Geçmi yllar
Net dönem
karlar kar / (zarar)
74.856.200
(2.636.156)

(32.119.857)
260.683.007

4.376.908
17.717
4.394.625

-

288.408.239

47.526.852
(21.546.000)
288.408.239

38.649.815
262.427.387

Özkaynaklar
223.777.572

 B TP YATIRIM ORTAKLII A
31 ARALIK 2013 TARHNDE SONA EREN YILA AT
NAKT AKI TABLOSU
(Para Birimi – Türk Liras (TL))

Dipnot
Referanslar
A. LETME FAALYETLERNDEN NAKT AKILARI
Net dönem kar
Dönem kar/zarar mutabakat ile ilgili düzeltmeler:
Gerçee uygun deer kayp/(kazançlar)
Amortisman ve itfa paylar
Çalanlara salanan faydalara ilikin karlk giderindeki art
Muhtemel vergi riski BSMV karlk giderindeki art
Faiz tahakkuklar
Temettü gelirleri
Portföy yönetim ve araclk komisyonu ile dier gider tahakkuklar
letme sermayesinde gerçekleen deiimler:
Finansal yatrmlardaki deiim
Ticari alacaklardaki deiim
Dier alacaklardaki deiim
Dier dönen varlklardaki deiim
Ticari borçlardaki deiim
Dier borçlardaki deiim
Ödenen dier karlklar
Ödenen izin, muhtemel prim, kdem tazminat karlklar

14
8,9
11
10
14
6

11

Faaliyetlerden elde edilen nakit aklar
Alnan Temettüler
14
Esas faaliyetlerden elde edilen net nakit
B. YATIRIM FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKILARI
Maddi ve maddi olmayan duran varlk almlar
8,9
Finansal varlk satlar
Yatrm faaliyetlerinde kullanlan net nakit
C. FNANSMAN FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKILARI
Ödenen temettüler
13
Finansman faaliyetlerinde kullanlan net nakit
YABANCI PARA ÇEVRM FARKLARININ ETKSNDEN ÖNCE NAKT VE
NAKT BENZERLERNDEK NET ARTI / (AZALI)
D. YABANCI PARA ÇEVRM FARKLARININ NAKT VE NAKT
BENZERLER ÜZERNDEK ETKS
NAKT VE NAKT BENZERLERNDEK NET ARTI / (AZALI)
E.

DÖNEM BAI NAKT VE NAKT BENZERLER
4

DÖNEM SONU NAKT VE NAKT BENZERLER
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Bamsz
Denetimden
geçmi

Bamsz
denetimden
geçmi

1 Ocak –
31 Aralk
2013

1 Ocak –
31 Aralk
2012

4.376.908

47.526.852

10.962.208
40.663
67.763
63.346
(1.890)
(2.779.240)
117.421
12.847.179

(22.092.574)
17.153
105.111
63.347
2.119
(2.565.234)
117.360
23.174.134

21.554.208
4.313.136
3.427
(2.022)
(35.810)
(49.719)
(64.632)
38.565.767

(11.835.609)
5.446.336
(1.035)
(531)
(608.557)
47.922
(15.453)
(105.463)
16.101.744

2.779.240
41.345.007

2.565.234
18.666.978

(9.604)
(9.604)

(111.455)
1.000
(110.455)

(32.119.857)
(32.119.857)

(21.546.000)
(21.546.000)

9.215.546

(2.989.477)

-

-

9.215.546

(2.989.477)

706.703

3.696.180

9.922.249

706.703

 B TP YATIRIM ORTAKLII A
31 ARALIK 2013 TARHNDE SONA EREN YILA AT
FNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DPNOTLAR
(Para Birimi – Türk Liras (TL))

1.

RKET’N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU
 B Tipi Yatrm Ortakl A’nin (“irket”) amac, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak irket’in ana sözlemesinde belirtilen sermaye piyasas faaliyetlerinde
bulunmaktr. irket’in  Yatrm Ortakl A.. olan unvan 8 Mays 2013 tarihinden itibaren  B Tipi
Yatrm Ortakl A.. olarak deitirilmitir.
irket, 1995 ylnda kurulmu olup,  Kuleleri Kule 1, Kat:5 Levent / stanbul adresinde faaliyet
göstermektedir. irket’in ana orta, Türkiye  Bankas A’nin bir itiraki olan  Yatrm Menkul
Deerler A’dir. irket 1 Nisan 1996 tarihinde halka arz olmutur. irket’in fiili faaliyet konusu portföy
iletmecilii olup, dönem içinde çalan personelin ortalama says 4’tür (31 Aralk 2012: 4). letmenin
bal ortakl, itiraki ve müterek yönetime tabi teebbüsü bulunmamaktadr.irket’in portföyü 
Portföy Yönetimi A tarafndan riskin datlmas ilkesi dorultusunda profesyonel olarak
yönetilmektedir.
irket’in, TSKB Yatrm Ortakl A.. ile 6762 sayl Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve 5520 Sayl
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddelerine göre devralnmas suretiyle birletirilmesine
Rekabet Kurulu’nun 29 Mart 2012 tarih ve 12-14/417-BD sayl toplantsnda alnan karar ve Sermaye
Piyasas Kurulu’nun 10 Mays 2012 tarih ve 15/547 sayl karar ile izin verilmi, irketlerin 29 Haziran
2012 tarihinde yaplan genel kurullarnda birleme ilemi onaylanmtr. lgili kararlar ve Birleme
Sözlemesi stanbul Ticaret Sicili tarafndan 16 Temmuz 2012 tarihinde tescil, 20 Temmuz 2012 tarih,
8116 sayl Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmi, TSKB Yatrm Ortakl, bu tarih itibaryla infisah
ederek, tüm alacak ve borçlaryla beraber kül halinde irket’e devrolmutur.

2.

FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR

2.1

Sunuma likin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan muhasebe standartlar ve TMS’ye uygunluk beyan
liikteki finansal tablolar Sermaye Piyasas Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayl
Resmi Gazete’de yaymlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya likin
Esaslar Teblii” (“Tebli”) hükümleri uyarnca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar
Kurumu (“KGK”) tarafndan yaymlanan ve yürürlüe girmi olan Türkiye Muhasebe Standartlar'na
(TMS) uygun olarak hazrlanmtr. TMS; Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar ile bunlara ilikin ek ve yorumlardan olumaktadr.
SPK’nn 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayl Karar uyarnca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartlar'na (UMS/UFRS uygulamasn benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo
hazrlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasna son verilmitir. Buna istinaden, finansal tablolarda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK
tarafndan yaymlanm 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standard
(“UMS/TMS 29”) uygulanmamtr.
Finansal tablolar ve tamamlayc notlar, SPK tarafndan açklanan raporlama formatlarna uygun olarak
sunulmutur.
Finansal tablolar, gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklarn haricinde,
tarihi maliyet esasna göre hazrlanmaktadr. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, varlklar için ödenen tutar
esas alnmaktadr. irket’in 31 Aralk 2013 tarihi itibaryla düzenlenmi bilançosu, bu tarihte sona eren
yla ait kar veya zarar tablosu ve dier kapsaml gelir tablosu ile finansal tablolar tamamlayc dipnotlar,
30 Ocak 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafndan onaylanmtr. Genel Kurul finansal tablolarn
yaym sonras finansal tablolar deitirme gücüne sahiptir.
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2.1.2 Geçerli ve raporlama para birimi
irket’in finansal tablolar, faaliyette bulunduu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmutur. letmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, irket’in
geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Liras (“TL”) cinsinden ifade
edilmitir.
2.1.3 Karlatrmal bilgiler
liikteki finansal tablolar, irket’in finansal durumu, performans ve nakit akndaki eilimleri
belirleyebilmek amacyla, önceki dönemle karlatrmal hazrlanmaktadr. Finansal tablolarn
kalemlerinin gösterimi veya snflandrlmas deitiinde karlatrlabilirlii salamak amacyla,
önceki dönem finansal tablolar da buna uygun olarak yeniden snflandrlmakta ve bu hususlara ilikin
olarak açklama yaplmaktadr. 31 Aralk 2013 tarihli finansal durum tablosuna karlatrmal olarak
sunulan 31 Aralk 2012 tarihli kar veya zarar tablosunda, SPK’nn 7 Haziran 2013 tarih, 20/670 sayl
kararna istinaden birtakm snflandrma deiiklikleri yaplmtr. 31 Aralk 2012 tarihinde sona eren
dönemde 14.469.220 TL tutarndaki Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler/Giderler, Haslat olarak,
3.912.247 TL tutarndaki Pazarlama, Sat ve Datm giderleri, Satlarn Maliyeti olarak snflanmtr.
2.2

Muhasebe Politikalarndaki Deiiklikler ve Hatalar
Muhasebe politikalarnda yaplan önemli deiiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye
dönük olarak düzeltilir ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenir. irket’in cari dönem
içinde tespit edilmi önemli muhasebe hatas bulunmamaktadr. irket’in cari dönem içindeki muhasebe
politikalarndaki deiiklikler aadaki gibidir:
irket, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan TMS 19 (2011)’da meydana gelen ve kayda alnan
yükümlülüklerin tam deerini yanstabilmek için daha önce kar veya zararda muhasebeletirilen
aktueryal kazanç veya kayplar dier kapsaml gelir olarak muhasebeletirilmesini gerektiren
deiiklikleri uygulamaya balamtr. TMS 19’da meydana gelen deiikliin uygulanmaya balanmas
haricinde, irket muhasebe politikalarnda önemli bir deiiklik meydana gelmemitir.

2.3

Muhasebe Tahminlerindeki Deiiklikler
Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnzca bir döneme ilikin ise, deiikliin yapld cari
dönemde, gelecek dönemlere ilikin ise, hem deiikliin yapld dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanr. irket’in cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir deiiklik olmamtr.

2.4

31 Aralk 2013 tarihi itibaryla uygulanan ve henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar
2013 ylnda yürürlüe giren standartlar ve yorumlar
irket, 31 Aralk 2013 tarihinde geçerli ve uygulanmas zorunlu olan KGK tarafndan yaymlanan tüm
TMS/TFRS ile bunlara ilikin ek ve yorumlar uygulamtr.
31 Aralk 2013 tarihinde henüz yürürlükte olmayan standartlar ve yorumlar
31 Aralk 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi itibaryla henüz yürürlüe girmemi olan ve iliikteki
finansal tablolarn hazrlanmasnda uygulanmam yeni standartlar, standartlara ve yorumlara yaplan bir
takm güncellemeler bulunmaktadr.
TFRS 9 (2010) finansal yükümlülüklerle ilgili olarak ek zorunluluklar getirmektedir. TFRS 9 (2011)’a
yaplan deiiklikler, finansal varlklarn snflama ve ölçümünü ve gerçee uygun deer fark kar veya
zarara yanstlarak ölçülen olarak snflandrlan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir.
Gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal yükümlülüklerin gerçee uygun deer
deiikliklerinin kredi riskine ilikin olan ksmnn dier kapsaml gelir tablosunda sunulmas
gerekmektedir. Yaplan tüm deiiklikler, 1 Ocak 2015 tarihinde ya da bu tarihten sonra balayan yllk
hesap dönemleri için geçerli olacaktr. irket, bu standardn erken uygulanmasn planlamamaktadr ve
bu deiiklie ilikin oluabilecek etkiler henüz deerlendirilmemitir.
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2.5

Önemli Muhasebe Politikalarnn Özeti
Haslat ve satlarn maliyeti
irket haslat portföyündeki menkul kymetlerin sat gelirleri, itfa ve faiz gelirleri, temettü, net
deerleme gelir/ giderleri ve vadeli ilem gelir/giderlerinden olumaktadr. Sat gelirleri sat annda
tahsil edilebilir hale geldiinde; temettü gelirleri ise temettü almaya hak kazanldnda, faiz gelirleri ise
tahakkuk esas çerçevesinde gelir olarak kaydedilmektedir. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul
kymetlerden alnan kupon faizlerini, Borsa Para Piyasas ile ters repo ilemlerinden kaynaklanan
faizleri ve vadeli ilem teminatlarnn nemalarn içermektedir.
Satlarn maliyeti ise portföyündeki menkul kymetlerin sat maliyetleri, komisyon ve takas
giderlerinden olumaktadr. Komisyon giderleri tahakkuk esasna göre muhasebeletirilmektedir.
Ücret ve komisyonlar
Verilen ücret ve komisyonlar arlkl olarak  Portföy Yönetimi A’ye ödenen portföy yönetim
ücretleri ile  Yatrm Menkul Deerler A’ye ödenen araclk komisyonlardan olumaktadr. Tüm
ücret ve komisyonlar tahakkuk ettikleri zaman dönem kar zararna yanstlmaktadr.
Maddi duran varlklar
Maddi duran varlklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satn alnan kalemler için 31 Aralk 2004 tarihi
itibaryla enflasyon etkilerine göre düzeltilmi maliyet deerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra
alnan kalemler için satn alm maliyet deerlerinden birikmi amortisman ve birikmi deer
düüklükleri düüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Amortisman
Maddi duran varlklarn maliyet tutarlar, beklenen ekonomik ömürlerine göre dorusal amortisman
yöntemi kullanlarak amortismana tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür, kalnt deer ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çkan deiikliklerin olas etkileri için her yl gözden geçirilir ve
tahminlerde bir deiiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeletirilir.
Maddi duran varlklarn tahmini ekonomik ömürleri aadaki gibidir:
Döeme ve demirbalar

4 - 5 yl

Özel maliyet bedeli

5 yl

Sonradan ortaya çkan giderler
Maddi duran varlklarn herhangi bir parçasn deitirmekten doan maliyetler bakm onarm
maliyetleri ile birlikte aktifletirilebilirler. Sonradan ortaya çkan dier harcamalar söz konusu varln
gelecekteki ekonomik faydasn arttrc nitelikte ise aktifletirilebilirler. Tüm dier giderler olutukça
kar veya zarar tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeletirilir.
Maddi duran varlklarn elden çkarlmas ya da bir maddi duran varln hizmetten alnmas sonucu
oluan kazanç veya kayp sat haslat ile varln kaytl deeri arasndaki fark olarak belirlenir ve kar
veya zararda muhasebeletirilir.
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Maddi olmayan duran varlklar
Maddi olmayan duran varlklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satn alnan kalemler için 31 Aralk 2004
tarihi itibaryla enflasyon etkilerine göre düzeltilmi maliyet deerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden
sonra alnan kalemler için satn alm maliyet deerlerinden birikmi itfa paylar ve birikmi deer
düüklükleri düüldükten sonraki tutaryla gösterilirler. Bu varlklar beklenen ekonomik ömürlerine göre
dorusal amortisman yöntemi kullanlarak itfa edilir. Beklenen ekonomik ömür ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çkan deiikliklerin olas etkilerini tespit etmek amacyla her yl gözden geçirilir ve
tahminlerdeki deiiklikler ileriye dönük olarak muhasebeletirilir. Maddi olmayan duran varlklar,
bilgisayar yazlmlarn içermektedir. Satn alnan bilgisayar yazlmlar, satn alm srasnda ve satn
almadan kullanma hazr olana kadar geçen sürede oluan maliyetler üzerinden aktifletirilir. Söz konusu
maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3 yl) itfa edilir.
Varlklarda deer düüklüü
Finansal varlklar dndaki her varlk, raporlama dönemi sonunda, söz konusu varla ilikin deer
kaybna dair herhangi bir gösterge olup olmad açsndan deerlendirilir. Böyle bir gösterge mevcutsa,
o varln geri kazanlabilir tutar tahmin edilir. Eer söz konusu varln veya o varla ait nakit üreten
herhangi bir biriminin kaytl deeri, kullanm veya sat yoluyla geri kazanlacak tutarndan yüksekse
deer düüklüü meydana gelmitir. Geri kazanlabilir tutar varln net sat fiyat ile kullanm
deerinden yüksek olan seçilerek bulunur. Kullanm deeri, bir varln sürekli kullanmndan ve
faydal ömrü sonunda elden çkarlmasndan elde edilmesi beklenen nakit aklarnn tahmin edilen
bugünkü deeridir. Deer düüklüü kayplar kar veya zararda muhasebeletirilir. Bir varlkta oluan
deer düüklüü kayb, o varln geri kazanlabilir tutarndaki müteakip artn, deer düüklüünün
kaytlara alnmalarn izleyen dönemlerde ortaya çkan bir olayla ilikilendirilebilmesi durumunda daha
önce deer düüklüü ayrlan tutar geçmeyecek ekilde geri çevrilir.
Borçlanma maliyetleri
Tüm finansman giderleri, olutuklar dönemlerde kar veya zararda muhasebeletirilmektedir.
Finansal araçlar
Finansal varlklar
Gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlk olarak snflanan ve gerçee uygun
deerinden kaytlara alnanlar haricindeki finansal varlklar, gerçee uygun piyasa deeri ile alm
ilemiyle dorudan ilikilendirilebilen harcamalarn toplam tutar üzerinden muhasebeletirilir. Yatrm
araçlarnn ilgili piyasa tarafndan belirlenen süreye uygun olarak teslimat koulunu tayan bir kontrata
bal olan finansal varlklarn alm veya sat sonucunda ilgili varlklar, ilem tarihinde kaytlara alnr
veya kaytlardan çkarlr.
Finansal varlklar “gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklar”, “vadeye
kadar elde tutulacak yatrmlar”, “satlmaya hazr finansal varlklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak
snflandrlr.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varln itfa edilmi maliyet ile deerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilikili
olduu döneme datlmas yöntemidir. Etkin faiz oran; finansal aracn beklenen ömrü boyunca veya
uygun olmas durumunda daha ksa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamnn,
ilgili finansal varln tam olarak net bugünkü deerine indirgeyen orandr.
Gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklar dnda snflandrlan finansal
varlklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadr.
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Gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklar
Gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklar; alm-satm amacyla elde tutulan
finansal varlklardr. Bir finansal varlk ksa vadede elden çkarlmas amacyla edinildii zaman söz
konusu kategoride snflandrlr. Finansal riske kar etkili bir koruma arac olarak belirlenmemi olan
türev ürünleri tekil eden bahse konu finansal varlklar da gerçee uygun deer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar olarak snflandrlr.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlklar
irket’in raporlama dönemi sonu itibaryla vadeye kadar elde tutulacak finansal varl
bulunmamaktadr.
Satlmaya hazr finansal varlklar
Satlmaya hazr finansal varlklarn ilk kayda alnmalar piyasa deerleri üzerinden olmaktadr. Gerçee
uygun deeri güvenilir bir ekilde belirlenebilen satlmaya hazr finansal yatrmlar, gerçee uygun
deerleri üzerinden ölçülmekte; tekilatlanm piyasalarda ilem görmeyen ve gerçee uygun deeri
güvenilir bir ekilde belirlenemeyen yatrmlar, varsa deer düüklüü ile ilgili karlklar ayrldktan
sonra, maliyet bedelleri ile finansal tablolara yanstlmaktadr.
Satm ve geri alm anlamalar
Geri satmak kaydyla alnan menkul kymetler (“ters repo”), sat ve geri al fiyat arasndaki farkn iç
iskonto oran yöntemine göre döneme isabet eden ksmnn ters repolarn maliyetine eklenmesi suretiyle
nakit ve nakit benzerleri hesabna ters repo ilemlerinden alacaklar olarak kaydedilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ilem görmeyen ticari ve dier alacaklar ve krediler bu
kategoride snflandrlr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanlarak iskonto edilmi maliyeti
üzerinden deer düüklüü düülerek gösterilir. 31 Aralk 2013 tarihi itibaryla irket’in kredili ilemi
bulunmamaktadr (31 Aralk 2012: Bulunmamaktadr).
Finansal varlklarda deer düüklüü
Gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklar dndaki finansal varlk veya
finansal varlk gruplar, her raporlama dönemi sonunda deer düüklüüne uradklarna ilikin
göstergelerin bulunup bulunmadna dair deerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varln ilk
muhasebeletirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayn meydana gelmesi ve söz konusu olayn
ilgili finansal varlk veya varlk grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
aklar üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varln deer düüklüüne uradna
ilikin tarafsz bir göstergenin bulunmas durumunda deer düüklüü zarar oluur. Kredi ve alacaklar
için deer düüklüü tutar gelecekte beklenen tahmini nakit aklarnn finansal varln etkin faiz oran
üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü deeri ile kaytl deeri arasndaki farktr.
Bir karlk hesabnn kullanlmas yoluyla kaytl deerinin azaltld ticari alacaklar haricinde bütün
finansal varlklarda, deer düüklüü dorudan ilgili finansal varln kaytl deerinden düülür. Ticari
alacan tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karlk hesabndan düülerek silinir. Karlk
hesabndaki deiimler kar veya zararda muhasebeletirilir.
Satlmaya hazr özkaynak araçlar haricinde, deer düüklüü zarar sonraki dönemde azalrsa ve azal
deer düüklüü zararnn muhasebeletirilmesi sonrasnda meydana gelen bir olayla
ilikilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeletirilen deer düüklüü zarar deer düüklüünün iptal
edilecei tarihte yatrmn deer düüklüü hiçbir zaman muhasebeletirilmemi olmas durumunda
ulaaca itfa edilmi maliyet tutarn amayacak ekilde kar veya zararda iptal edilir.
Satlmaya hazr özkaynak araçlarnn gerçee uygun deerinde deer düüklüü sonrasnda meydana
gelen art, dorudan dier kapsaml gelirde muhasebeletirilir.
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Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satn alm tarihinden itibaren vadeleri 3
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda deer deiiklii riski
tamayan yüksek likiditeye sahip dier ksa vadeli yatrmlardr.
Finansal yükümlülükler
irket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlar, sözlemeye bal düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüün ve özkaynaa dayal bir aracn tanmlanma esasna göre snflandrlr. irket’in tüm
borçlar düüldükten sonra kalan varlklarndaki hakk temsil eden sözleme özkaynaa dayal finansal
araçtr. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynaa dayal finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikalar aada belirtilmitir.
Finansal yükümlülükler gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal yükümlülükler
veya dier finansal yükümlülükler olarak snflandrlr.
irket’in gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal yükümlülükleri bulunmamaktadr.
Dier finansal yükümlülükler
Dier finansal yükümlülükler balangçta ilem maliyetlerinden arndrlm gerçee uygun deerleriyle
muhasebeletirilir.
Dier finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanlarak itfa edilmi maliyet bedelinden muhasebeletirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüün itfa edilmi maliyetlerinin hesaplanmas ve ilgili faiz
giderinin ilikili olduu döneme datlmas yöntemidir. Etkin faiz oran; finansal aracn beklenen ömrü
boyunca veya uygun olmas halinde daha ksa bir zaman dilimi süresince gelecekte yaplacak tahmini
nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüün net bugünkü deerine indirgeyen orandr.
Sermaye
Adi Hisse Senetleri
Adi hisse senetleri özkaynak olarak snflandrlr. Adi hisse ihraçlar ve hisse senedi opsiyonlarnn
ihrac ile dorudan ilikili ek maliyetler vergi etkisi düüldükten sonra özkaynaklardan azal olarak
kaytlara alnr.
Sermaye ve temettüler
Tüm paylar, çkarlm sermaye olarak gösterilir. Hisseler üzerinden datlan temettüler, temettü
datm karar alnd dönemde birikmi kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüü olarak
snflandrlr.
Kur deiiminin etkileri
irket’in finansal tablolarnn hazrlanmas srasnda yabanc para cinsinden (TL dndaki para
birimleri) gerçekleen ilemler, ilem tarihindeki kurlar esas alnmak suretiyle kaydedilmektedir.
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlk ve yükümlülükler raporlama dönemi sonunda geçerli
olan kurlar kullanlarak TL’ye çevrilmektedir.
31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla irket’in dövizli ilemleri bulunmamaktadr.
Pay bana kazanç
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay bana kazanç, net karn, yl boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin arlkl ortalama saysna bölünmesi ile hesaplanmaktadr.
Türkiye’de irketler, sermayelerini, hissedarlarna geçmi yl karlarndan dattklar “bedelsiz hisse”
yolu ile arttrabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” datmlar, pay bana kazanç hesaplamalarnda,
ihraç edilmi hisse gibi deerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanlan arlkl ortalama hisse
says, söz konusu hisse senedi datmlarnn geçmie dönük etkileri de dikkate alnarak hesaplanr.
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Raporlama döneminden sonraki olaylar
Raporlama dönemi sonu ile finansal tablolarn yaymlanmas için onaylanma tarihi arasnda, iletme
lehine veya aleyhine ortaya çkan olaylar ifade eder. Raporlama dönemi sonu itibaryla söz konusu
olaylarn var olduuna ilikin yeni deliller olmas veya ilgili olaylarn raporlama döneminden sonra
ortaya çkmas durumunda ve bu olaylar finansal tablolarn düzeltilmesini gerektiriyorsa, irket finansal
tablolarn yeni duruma uygun ekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tablolarn
düzeltilmesini gerektirmiyorsa irket söz konusu hususlar ilgili dipnotlarnda açklamaktadr.
Kiralama ilemleri
Finansal kiralama
Finansal kiralama sözlemesi altnda, sahiplikle ilgili tüm risklerin ve faydalarn kiracya ait olduu
sabit kymet transferleri, finansal kiralama ilemi olarak snflandrlmaktadr. Finansal kiralama yoluyla
elde edilen maddi duran varlklar, bilançoda, kira sözlemesinin balangcndaki minimum kira
ödemelerinin raporlama dönemi sonu itibaryla indirgenmi deeri ile finansal kiralamaya konu maln
gerçee uygun deerinden düük olanndan birikmi amortisman ve kalc deer kayplar düülerek
yanstlr. Finansal kiralamadan doan borçlar, anaparann ödenmesiyle azalrken, faiz ödemeleri
dorudan kar veya zarar tablosunda yanstlr. 31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla
irket’in finansal kiralama ilemi bulunmamaktadr.
Operasyonel kiralama
Operasyonel kiralama ilemleri olutuklar dönemlerde kar veya zararda kaydedilmektedir.
likili taraflar
Hissedarlk, sözlemeye dayal haklar, aile ilikisi veya benzeri yollarla kar taraf dorudan ya da
dolayl bir ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulular, ilikili kurulu olarak
tanmlanrlar. likili kurululara ayn zamanda sermayedarlar ve irket yönetimi de dahildir. likili
kurulu ilemleri, kaynaklarn ve yükümlülüklerin ilikili kurulular arasnda bedelli veya bedelsiz
olarak transfer edilmesini içermektedir.
Karlklar, koullu borçlar ve koullu varlklar
“Karlklar, Koullu Borçlar ve Koullu Varlklara likin Türkiye Muhasebe Standard” (“TMS 37”)
uyarnca, herhangi bir karlk tutarnn finansal tablolara alnabilmesi için; irket’in geçmi olaylardan
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zmni yükümlülüün bulunmas, bu yükümlülüün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarn iletmeden çkmasnn muhtemel olmas ve söz
konusu yükümlülük tutarnn güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas gerekmektedir. irket söz
konusu hususlar ilgili dipnotlarnda açklamaktadr.
Koullu varlklar gerçeklemedikçe muhasebeletirilmemekte ve sadece dipnotlarda açklanmaktadr.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas
irket’in faaliyetlerine ilikin karar almaya yetkili mercii tarafndan finansal performanslar ayr takip
edilen bölümleri olmadndan faaliyet bölümlerine göre raporlama yaplmamtr.
Kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergiler
1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüe giren, 21 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayl
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci Maddesi’nin (1) numaral fkrasnn (d) bendine göre Türkiye’de
kurulu menkul kymetler yatrm fonlar ve ortaklklarnn portföy iletmeciliinden doan kazançlar
kurumlar vergisinden istisnadr. Söz konusu kurumlar vergisi istisnas geçici vergi uygulamas
bakmndan da geçerlidir.
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Ayn Kanun’un 15’inci Maddesi’nin (3) numaral fkrasna göre, menkul kymet yatrm fon ve
ortaklklarnn kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy iletmecilii kazançlar üzerinden
datlsn datlmasn %15 orannda vergi kesintisi yaplr. Bakanlar Kurulu, bu vergi kesintisi orann
her bir ödeme ve gelir için ayr ayr sfra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranna kadar yükseltmeye
yetkilidir. Söz konusu tevkifat oran 2009/14594 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile %0 olarak
uygulanmaktadr.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 34’üncü Maddesi’nin (8) numaral fkrasnda, menkul kymet yatrm fon
ve ortaklklarnn, portföy iletmecilii kazançlarnn elde edilmesi srasnda 15’inci Madde gereince
kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmi olmak artyla,
ayn Kanun’un 15’inci Maddesi’nin (3) numaral fkrasna göre kurum bünyesinde yapacaklar vergi
kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutarnn bavuru halinde kendilerine
red ve iade edilecei belirtilmitir.
5281 sayl Kanun ile, 1 Ocak 2006 ila 31 Aralk 2015 tarihleri arasnda uygulanmak üzere 193 sayl
Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 5527 sayl Kanun ile Deiik Geçici 67’nci Madde’nin (1) numaral
fkrasna göre menkul kymet yatrm fon ve ortaklklarnn banka ve arac kurumlar vastasyla elde
ettikleri menkul kymet ve dier sermaye piyasas araçlarnn alm-satm kazançlar ile dönemsel
getirileri üzerinden 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 orannda gelir vergisi kesintisi yaplmaktadr.
Deiik Geçici 67’nci Madde’nin (2) ve (4) numaral fkralarna göre, menkul kymet yatrm fonu ve
ortaklklarnn bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir
Vergisi Kanunlar’na göre ayrca tevkifat yaplmaz.
Çalanlara salanan faydalar
Kdem tazminat
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu i sözlemeleri hükümlerine göre kdem tazminat emeklilik veya
iten çkarlma durumunda ödenmektedir. Güncellenmi olan TMS 19 Çalanlara Salanan Faydalar
Standard (“TMS 19”) uyarnca söz konusu türdeki ödemeler tanmlanm emeklilik fayda planlar
olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeletirilen kdem tazminat yükümlülüü, tüm çalanlarn emeklilikleri dolaysyla
ileride domas beklenen yükümlülük tutarlarnn net bugünkü deerine göre hesaplanm ve finansal
tablolara yanstlmtr. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayplar dier kapsaml gelire
yanstlmtr.
Net bugünkü deerin hesaplamasnda kullanlan balca tahminler aadaki gibidir:
31 Aralk 2013
(%)
Net iskonto oran
3,00
Tahmin edilen kdem tazminatna hak kazanma oran
100

31 Aralk 2012
(%)
2,60
100

Emeklilik planlar
irket’in personeline salad herhangi bir emeklilik sonras fayda ve emeklilik plan bulunmamaktadr.
Nakit aklar tablosu
Nakit aklar tablosunda, döneme ilikin nakit aklar esas, yatrm ve finansman faaliyetlerine dayal
bir biçimde snflandrlarak raporlanr. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit aklar, irket’in portföy
iletmecilii faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aklarn gösterir. Yatrm faaliyetleriyle ilgili nakit
aklar, irket’in yatrm faaliyetlerinde (sabit yatrmlar) kulland ve elde ettii nakit aklarn
gösterir. Finansman faaliyetlerine ilikin nakit aklar, irket’in finansman faaliyetlerinde kulland
kaynaklar ve bu kaynaklarn geri ödemelerini gösterir.
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Vadeli lem ve Opsiyon Borsas (“VOB”) ilemleri
VOB piyasasnda ilem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklar olarak snflandrlmaktadr.
Dönem içinde yaplan ilemler sonucu oluan kar ve zararlar kar veya zarar tablosunda esas
faaliyetlerden gelirler / giderlere kaydedilmitir. Açk olan ilemlerin piyasa fiyatlar üzerinden
deerlenmesi sonucunda kar veya zarar tablosuna yansyan deerleme farklar ve kalan teminat tutarnn
nemalandrlmas sonucu oluan faiz gelirleri netletirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmitir.
Finansal tablolarn Tebli’e uygun olarak hazrlanmas, yönetimin, politikalarn uygulanmas ve
raporlanan varlk, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarn etkileyen kararlar, tahminler ve varsaymlar
yapmasn gerektirmektedir. Gerçekleen sonuçlar bu tahminlerden farkllk gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini tekil eden varsaymlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapld dönemde ve bu güncellemelerden
etkilenen müteakip dönemlerde kaytlara alnr. Tahminlerin kullanld balca notlar aadaki gibidir:
Not 10 – Karlklar, koullu borçlar ve koullu varlklar
Not 11 – Çalanlara salanan faydalara ilikin karlklar
3.

LETME BRLEMELER
irket’in, TSKB Yatrm Ortakl A.. ile 6762 sayl Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve 5520 Sayl
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddelerine göre devralnmas suretiyle birletirilmesine
Rekabet Kurulu’nun 29 Mart 2012 tarih ve 12-14/417-BD sayl toplantsnda alnan karar ve Sermaye
Piyasas Kurulu’nun 10 Mays 2012 tarih ve 15/547 sayl karar ile izin verilmi, irketlerin 29 Haziran
2012 tarihinde yaplan genel kurullarnda birleme ilemi onaylanmtr. lgili kararlar ve Birleme
Sözlemesi stanbul Ticaret Sicili tarafndan 16 Temmuz 2012 tarihinde tescil, 20 Temmuz 2012 tarih,
8116 sayl Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmi, TSKB Yatrm Ortakl bu tarih itibaryla infisah
ederek, tüm alacak ve borçlaryla beraber kül halinde irket’e devrolmutur. Birleme dolaysyla ihraç
edilen 25.936.784 TL tutarndaki pay Sermaye Piyasas Kurulu’nun 30 Temmuz 2012 tarih,
Y.O.188/547 sayl Kayda Alma Belgesi ile Kurul kaydna alnm ve TSKB Yatrm Ortakl’nn pay
sahiplerine Birleme Sözlemesi çerçevesinde ISYAT paylarnn datm ilemi Merkezi Kayt Kuruluu
(MKK) tarafndan 14 Austos 2012 tarihinde tamamlanmtr. Birleme ilemi 31 Aralk 2011 tarihli
finansal tablolar üzerinden gerçekletirilmitir.
Birleme ilemi öncesinde irket’in ve TSKB Yatrm Ortakl A..’nin faaliyet ve finansal
politikalarnn yönetim kontrolü  Bankas Grubu’ndadr. Birleme ilemi sonrasnda da irket’in
faaliyetlerinden doacak faydalar elde etmek için sahip olunan faaliyet ve finansal politikalarnn
yönetim kontrolünde herhangi bir deiiklik olmam, yönetim kontrolü  Bankas Grubu bünyesinde
kalmtr.
Söz konusu ilem dolaysyla hazrlanan birleme sözlemesine istinaden hisse deitirme oran 0,8923
olarak tespit edilmitir. irket’in 134.662.500 TL olan sermayesi 2012 ylnda 160.599.284 TL’ye
yükseltilerek, sermaye farknn etkisi özkaynaklar içinde geçmi yllar karlar hesabnda netlenmi olup,
birleme ilemi TSKB Yatrm Ortakl A..’nin tüm alacak ve borçlarnn kaytl deeri üzerinden
gerçekletirilmitir.
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4.

NAKT VE NAKT BENZERLER
31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat
Borsa para piyasasndan alacaklar
Ters repo ilemlerinden alacaklar

12.249
12.249
910.206
9.001.785

2.703
2.703
204.032
500.069

Toplam

9.924.240

706.804

Borsa para piyasasndan alacaklar:

31 Aralk 2013
TL

31 Aralk 2012
TL

Faiz Oran

Vade Tarihi

Maliyet

Kaytl Deer

%8,15

2 Ocak 2014

910.000
910.000

910.206
910.206

Faiz Oran

Vade Tarihi

Maliyet

Kaytl Deer

%5,60

2 Ocak 2013

204.000
204.000

204.032
204.032

Faiz Oran

Vade Tarihi

Maliyet

Kaytl Deer

%7,24

2 Ocak 2014

9.000.000
9.000.000

9.001.785
9.001.785

Faiz Oran

Vade Tarihi

Maliyet

Kaytl Deer

%5,05

2 Ocak 2013

500.000
500.000

500.069
500.069

Ters repo ilemlerinden alacaklar:

31 Aralk 2013
TL

31 Aralk 2012
TL

irket’in 31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla nakit aklar tablolarnda nakit ve nakit
benzeri deerler, faiz ve deer art tahakkuklar düülerek gösterilmektedir:

Nakit ve nakit benzerleri
Faiz ve deer art tahakkuklar

31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

9.924.240
(1.991)
9.922.249

706.804
(101)
706.703

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin nitelii ve düzeyine ilikin açklamalar 20’nci notta
açklanmtr.
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5.

FNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

Gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan
finansal varlklar
Satlmaya hazr finansal varlklar

248.249.495
1

280.765.911
1

Toplam

248.249.496

280.765.912

irket’in faaliyeti gerei finansal yatrmlar hesabnda bulunan kymetler arlkl olarak alm-satm
amaçl menkul kymetler olup, gerçee uygun deerleri ile deerlenmilerdir. Gerçee uygun deer, 31
Aralk 2013 tarihi itibaryla BIST’da bekleyen güncel emirler arasndaki en iyi al emirlerini, bunlarn
bulunmamas durumunda gerçekleen en yakn zamanl ilemin fiyatn, bunlarn bulunmamas
durumunda ise içverim oran ile ilerletilmi maliyet fiyatn ifade etmektedir.
31 Aralk 2013 tarihi itibaryla maliyet bedelleriyle gösterilen satlmaya hazr finansal varlklar, 1 TL
tutarndaki TSKB Gayrimenkul Deerleme A hissesinden olumaktadr (31 Aralk 2012: 1 TL TSKB
Gayrimenkul Deerleme A hissesi).

Nominal

31 Aralk 2013
Gerçee
Uygun
Deeri

Kaytl
Deeri

113.300.000
92.448.831
205.748.831

111.192.398
92.923.266
204.115.664

111.192.398
92.923.266
204.115.664

7.477.414
213.226.245

44.133.831
248.249.495

44.133.831
248.249.495

Nominal

31 Aralk 2012
Gerçee
Uygun
Deeri

Kaytl
Deeri

68.385.000
81.281.394
149.666.394

75.326.639
81.230.766
156.557.405

75.326.639
81.230.766
156.557.405

21.768.662
171.435.056

124.208.506
280.765.911

124.208.506
280.765.911

Gerçee uygun deer fark kar veya
zarara yanstlan finansal varlklar
Borçlanma senetleri
Devlet tahvilleri
Özel sektör tahvil ve bonolar
Toplam
Hisse senetleri
Borsada ilem gören hisse senetleri

Gerçee uygun deer fark kar veya
zarara yanstlan finansal varlklar
Borçlanma senetleri
Devlet tahvilleri
Özel sektör tahvil ve bonolar
Toplam
Hisse senetleri
Borsada ilem gören hisse senetleri

31 Aralk 2013 tarihi itibaryla alm satm amacyla elde tutulan borçlanma senetlerinin piyasadaki faiz
oranlar % 7-% 12,9 aralndadr (31 Aralk 2012: %6,21- %10,84 aralndadr).

50

6.

TCAR ALACAKLAR VE TCAR BORÇLAR
irket’in 31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla vadesi geçmi ve üpheli hale gelmi
alacaklar bulunmamaktadr. 31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla ksa vadeli ticari
alacaklarn detay aadaki gibidir:
31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

VOB ilem teminatlar
Menkul kymet satm alacaklar
Dier ticari alacaklar

3.596.261
-

6.003.514
1.905.580
303

Toplam

3.596.261

7.909.397

31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla ksa vadeli ticari borçlarn detay aadaki gibidir:

Portföy yönetim komisyonlar (Not 19)
Menkul kymet alm borçlar
Ödenecek komisyonlar (Not 19)
Toplam

31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

99.083
81.550
18.338

107.887
9.473

198.971

117.360

Ticari alacaklardaki risklerin nitelii ve düzeyine ilikin açklamalar 20’nci notta verilmitir.
7.

DER ALACAKLAR VE DER BORÇLAR
31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla ksa vadeli dier alacaklarn detay aadaki gibidir:
31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

likili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Not 19)

-

3.427

Toplam

-

3.427

31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla ksa vadeli dier borçlarn detay aadaki gibidir:
31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

Ödenecek vergi, harç ve dier kesintiler
likili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 19)
Dier çeitli borçlar

12.848
7.134
60

12.722
56.979
60

Toplam

20.042

69.761

Dier alacaklardaki risklerin nitelii ve düzeyine ilikin açklamalar 20’nci notta verilmitir.
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8.

MADD DURAN VARLIKLAR
Döeme ve
demirbalar

Özel
maliyetler

Toplam

Maliyet deeri
1 Ocak 2013 açl bakiyesi
Almlar
31 Aralk 2013 kapan bakiyesi

150.865
6.446
157.311

58.467
2.749
61.216

209.332
9.195
218.527

Birikmi amortismanlar
1 Ocak 2013 açl bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralk 2013 kapan bakiyesi

(94.866)
(18.372)
(113.238)

(974)
(11.693)
(12.667)

(95.840)
(30.065)
(125.905)

55.999
44.073

57.493
48.549

113.492
92.622

Döeme ve
demirbalar

Özel
maliyetler

Toplam

Maliyet deeri
1 Ocak 2012 açl bakiyesi
Almlar
31 Aralk 2012 kapan bakiyesi

105.076
45.789
150.865

58.467
58.467

105.076
104.256
209.332

Birikmi amortismanlar
1 Ocak 2012 açl bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralk 2012 kapan bakiyesi

(88.825)
(6.041)
(94.866)

(974)
(974)

(88.825)
(7.015)
(95.840)

16.251
55.999

57.493

16.251
113.492

Net kaytl deeri
1 Ocak 2013
31 Aralk 2013

Net kaytl deeri
1 Ocak 2012
31 Aralk 2012

31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla, maddi duran varlklar üzerinde rehin / ipotek
bulunmamaktadr.

52

9.

MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Dier maddi
olmayan duran
varlklar (*)

Toplam

Maliyet deeri
1 Ocak 2013 açl bakiyesi
Almlar
31 Aralk 2013 kapan bakiyesi

58.840
409
59.249

58.840
409
59.249

Birikmi itfa paylar
1 Ocak 2013 açl bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralk 2013 kapan bakiyesi

(39.659)
(10.598)
(50.257)

(39.659)
(10.598)
(50.257)

19.181
8.992

19.181
8.992

Dier maddi
olmayan duran
varlklar (*)

Toplam

Net kaytl deeri
1 Ocak 2013
31 Aralk 2013

Maliyet deeri
1 Ocak 2012 açl bakiyesi
Almlar
31 Aralk 2012 kapan bakiyesi

51.641
7.199
58.840

51.641
7.199
58.840

Birikmi itfa paylar
1 Ocak 2012 açl bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralk 2012 kapan bakiyesi

(29.521)
(10.138)
(39.659)

(29.521)
(10.138)
(39.659)

22.120
19.181

22.120
19.181

Net kaytl deeri
1 Ocak 2012
31 Aralk 2012
(*) Bilgisayar programlarndan olumaktadr.

irket’in 31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla iletme içerisinde oluturulmu maddi
olmayan duran varl bulunmamaktadr.
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10.

KARILIKLAR, KOULLU BORÇLAR VE KOULLU VARLIKLAR
Dier ksa vadeli karlklar
5838 sayl Kanun’un 32/8 maddesine istinaden 6802 sayl Gider Vergileri Kanunu’nun 29/t bendinde
yaplan deiiklik uyarnca, menkul kymet yatrm fon ve ortaklklarnn sermaye piyasalarnda
yaptklar ilemler nedeniyle elde ettikleri paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden
(“BSMV”) istisna olup, menkul kymet yatrm ortaklklar için bu istisnann yürürlük tarihi 1 Mart
2009’dur. Bu sebeple, irket 31 Aralk 2013 tarihi itibaryla, 2008 yl ve 2009/Ocak-ubat aylarna ait
ilemlere ilikin BSMV tutarlar için irket yönetiminin en iyi tahmini uyarnca anapara ve gecikme faiz
tutar için 791.199 TL (31 Aralk 2012: 727.853 TL) tutarnda karlk ayrm ve cari dönemde 63.346
TL (31 Aralk 2012: 63.347 TL) tutarndaki karlk giderini dier faaliyet gideri olarak kaytlarna
yanstmtr.

11.

ÇALIANLARA SALANAN FAYDALAR
Çalanlara salanan faydalara ilikin ksa vadeli karlklar
31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

Kullanlmayan izin ve muhtemel prim karlklar

74.604

75.336

Toplam

74.604

75.336

Türkiye’de geçerli i kanununa göre irket, i sözlemesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde
çalanlarnn hak kazanp da kullanmad yllk izin sürelerine ait ücreti, sözlemenin sona erdii
tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür. Kullanlmayan izin
karl raporlama dönemi sonu itibaryla tüm çalanlarn hak ettikleri ancak henüz kullanmadklar izin
günlerine denk gelen iskonto edilmemi toplam yükümlülük tutardr.
irket’in, 31 Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihlerinde sona eren dönemlerde, kullanlmayan izin ve
muhtemel prim karlklarnn hareketi aadaki gibidir:
31 Aralk 2013
75.336
(53.540)
52.808
74.604

Dönem ba
Ödenen izin ve primler
Dönem gideri
Dönem sonu karlk

31 Aralk 2012
82.380
(76.703)
69.659
75.336

Çalanlara salanan faydalara ilikin uzun vadeli karlklar
31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

Kdem tazminat karl

109.026

122.880

Toplam

109.026

122.880
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Kdem Tazminat Karl:
Yürürlükteki  Kanunu hükümleri uyarnca, çalanlardan kdem tazminatna hak kazanacak ekilde i
sözlemesi sona erenlere, hak kazandklar yasal kdem tazminatlarnn ödenmesi yükümlülüü vardr.
Ayrca, halen yürürlükte bulunan 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayl
ve 25 Austos 1999 tarih, 4447 sayl yasalar ile deiik 60’nc Maddesi hükmü gereince kdem
tazminatn alarak iten ayrlma hakk kazananlara da yasal kdem tazminatlarn ödeme yükümlülüü
bulunmaktadr. Emeklilik öncesi hizmet artlaryla ilgili baz geçi karlklar, ilgili kanunun 23 Mays
2002 tarihinde deitirilmesi ile Kanun’dan çkarlmtr.
31 Aralk 2013 tarihi itibaryla ödenecek kdem tazminat, aylk 3.254,44 TL (31 Aralk 2012: 3.033,98
TL) tavanna tabidir.
Kdem tazminat karl, irket’in, çalanlarn emekli olmasndan kaynaklanan gelecekteki muhtemel
yükümlülük tutarnn bugünkü deerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadr. TMS 19
(“Çalanlara Salanan Faydalar”), irketin yükümlülüklerinin, tanmlanm fayda planlar kapsamnda
aktüeryal deerleme yöntemleri kullanlarak gelitirilmesini öngörür. Bu dorultuda, toplam
yükümlülüklerin hesaplanmasnda kullanlan aktüeryal varsaymlar aada belirtilmitir:
Ana varsaym, her hizmet yl için olan azami yükümlülük tutarnn enflasyona paralel olarak artacak
olmasdr. Bu nedenle, 31 Aralk 2013 tarihi itibaryla, ekli finansal tablolarda karlklar, gelecee
ilikin, çalanlarn emekliliinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüünün bugünkü deeri tahmin
edilerek hesaplanr. Raporlama dönemi sonu itibaryla karlklar, yllk % 5,00 enflasyon (tahmin edilen
maa art oran) ve % 8,15 iskonto oran varsaymlarna göre yaklak % 3 olarak elde edilen net iskonto
oran kullanlmak suretiyle hesaplanmtr (31 Aralk 2012: srasyla %5,00, %7,73 ve %2,60). stee
bal iten ayrlmalar neticesinde ödenmeyip, irket’e kalacak olan kdem tazminat tutarlarnn tahmini
oran da dikkate alnmtr. Kdem tazminat tavan alt ayda bir revize edilmektedir.

1 Ocak itibaryla karlk
Dönem içi ödemeler (-)
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Aktüeryal (kazanç)/kayp
31 Aralk itibaryla karlk

12.

1 Ocak –
31 Aralk 2013

1 Ocak –
31 Aralk 2012

122.880
(11.092)
7.584
7.371
(17.717)
109.026

116.188
(28.760)
10.215
3.204
22.033
122.880

31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

5.238
5.238

3.216
3.216

DER DÖNEN VARLIKLAR
Dier dönen varlklar
Gelecek aylara ait giderler
Toplam
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13.

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmi Sermaye
irket’in 31Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla ödenmi sermaye yaps aadaki gibidir:

Ortaklar
 Yatrm Menkul Deerler A
 Yatrm Menkul Deerler A
T.Snai Kalknma Bankas A
T.Snai Kalknma Bankas A
Yatrm Finansman Menkul Deerler A
Yatrm Finansman Menkul Deerler A
Anadolu Hayat Emeklilik A
Anadolu Hayat Emeklilik A
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
Dier

Grubu
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(A)
(B)
(B)
(B)

Toplam sermaye

Pay Oran
(% )

31 Aralk
2013

Pay Oran
(%)

31 Aralk
2012

1,46
26,44
1,72
0,73
0,39
0,37
0,36
0,17
68,36

2.347.411
42.466.693
2.757.169
1.185.072
618.429
592.536
574.662
278.394
109.778.918

0,03
26,44
1,43
1,72
0,73
0,39
0,37
0,36
0,17
68,36

50.000
42.466.693
2.297.411
2.757.169
1.185.072
618.429
592.536
574.662
278.394
109.778.918

100,00

160.599.284

100,00

160.599.284

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisse senetlerinin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet
oy hakkna, (B) Grubu hisse senetlerinin her biri 1 (bir) adet oy hakkna sahiptir. A grubu hisselerin kar
datmnda imtiyaz bulunmamaktadr. mtiyazl ve adi hisse senetleri için pay bana kar tutarlar
ayndr.
irket’in hisse senetlerinin %86,65’i Borsa stanbul A..’de ilem görmektedir. irket’in halka açk
paylarnn %18,29’u  Yatrm Menkul Deerler A’nin elinde bulunmaktadr.
Birleme ilemi sebebiyle 2012 ylnda irket’in çkarlm sermayesi 134.662.500 TL’den 160.599.284
TL’ye yükselmi, artrlan 25.936.784 TL tutarndaki sermaye TSKB Yatrm Ortakl’nn pay
sahiplerine datlmtr. irket sermayesi her biri 1 (bir) Kuru nominal deerinde 16.059.928.400 adet
hisseye ayrlm olup, hisselerin 4.125.019 Türk Liras (A) Grubu, 156.474.265 Türk Liras (B)
Grubu’dur.
irket’in ortaklarndan  Yatrm Menkul Deerler A, 26 Aralk 2012 tarihinde TSKB’ye ait 2.297.411
TL nominal deerli A Grubu  Yatrm Ortakl payn alm talebinde bulunmu, Sermaye Piyasas
Kurulu ilgili talebi 22 Ocak 2013 tarih, 3/57 sayl karar ile uygun bulmutur. Alm ilemi 11 ubat 2013
tarihinde, Toptan Satlar Pazar’nda 1 TL nominal deerli her bir pay için 1,23 TL fiyat üzerinden
gerçeklemi, ilem sonras  Yatrm Menkul Deerler A’nin, irket’in A grubundaki pay 50.000
TL’den 2.347.411 TL nominale, oran ise % 0,03’ten % 1,46’ya yükselmitir.
Kardan Ayrlan Kstlanm Yedekler
31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

Yasal yedekler

25.458.382

20.673.453

Toplam

25.458.382

20.673.453

6102 sayl Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 519. maddesine göre iletmeler yllk kârlarnn %5’ini
ödenmi sermayelerinin %20’sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrrlar. letmenin
geçmi yllar zararlar varsa %5’in hesabnda yllk kardan düülür. TTK’nun 519. maddesinin c bendi
gereince pay sahiplerine %5 orannda kar pay ödendikten sonra pay sahipleri ile kara itirak eden dier
kimselere datlmas kararlatrlan ksmn %10’u da genel kanuni yedek akçeye eklenir.
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irket’in 31 Aralk 2012 tarihi itibaryla bilançosunda yer alan 20.673.453 TL tutarndaki yasal
yedeklerine, 6102 sayl Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi gerei 27 Mart 2013 tarihli Olaan Genel
Kurul kararyla 4.784.929 TL tutarnda aktarm yaplm ve yasal yedekler toplam 25.458.382 TL’ye
ulamtr.
Geçmi Yllar Karlar
irket’in geçmi yllar karlar içerisinde snflandrlan olaanüstü yedekler 31 Aralk 2013 tarihi
itibaryla 69.202.184 TL’dir (31 Aralk 2012: 58.580.118 TL). Geçmi yllar karlar içerisinde 17.717 TL
tutarnda aktueryal fark bulunmaktadr.
Kar Datm
irket’in 27 Mart 2013 tarihinde yaplan Olaan Genel Kurul toplantsnda, irketin 2012 yl
datlabilir kârndan, çkarlm sermayesinin % 20’si (brüt=net) orannda, 32.119.857 TL tutarnda
temettünün 29 Mart 2013 tarihinden itibaren nakit olarak datlmasna karar verilmi, datm ilemi
ilgili tarihte balayarak 2 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmtr.
2012 yl karnn datm aadaki ekilde yaplmtr:
Tutar
A- 1. tertip kanuni yedek akçe (TTK 519/a) %5
B- Ortaklara nakit kar pay
C- 2. tertip kanuni yedek akçe (TTK 519/c)
D- Geçmi yllar karlarna aktarlan
Toplam

2.375.940
32.119.857
2.408.989
10.622.066
47.526.852

irket, faaliyetlerinden elde ettii karlarn datm esaslarn SPK mevzuatna uygun olarak
belirlemektedir.
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14.

HASILAT
Satlar

1 Ocak 31 Aralk 2013

1 Ocak 31 Aralk 2012

Hisse senedi satlar
Tahvil ve bono satlar

330.244.870
59.752.064

521.836.620
233.533.660

Ara toplam

389.996.934

755.370.280

13.546.046
2.779.240
1.417.320
488.449

7.960.558
2.565.234
(18.564.937)
361.737

607
(2.236.162)
(8.726.046)

54.054
14.906.076
7.186.498

7.269.454

14.469.220

397.266.388

769.839.500

1 Ocak 31 Aralk 2013

1 Ocak 31 Aralk 2012

Hisse senetleri sat maliyeti
Tahvil ve bono sat maliyetleri

326.768.179
61.061.499

492.738.197
223.764.023

Ara toplam

387.829.678

716.502.220

1.876.148
1.524.710
35.709
3.436.567

2.354.193
1.506.654
51.400
3.912.247

391.266.245

720.414.467

tfa ve faiz gelirleri
Temettü gelirleri
Vadeli ilem sözleme karlar/zararlar (net)
Ters repo faiz gelirleri
Ödünç menkul kymetlerden alnan
kom.gelirleri
Hisse senedi deer art /düüü (net)
Borçlanma senetleri deer art/düüü (net)
Ara toplam
TOPLAM HASILAT
15.

SATILARIN MALYET
Satlarn Maliyeti

Araclk komisyon giderleri (Not 19)
Portföy yönetim komisyon giderleri (Not 19)
Takas ve saklama komisyon giderleri
Ara toplam
TOPLAM SATI MALYET
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16.

GENEL YÖNETM GDERLER
1 Ocak 31 Aralk 2013
472.500
448.023
144.155
88.803
64.344
63.931
55.197
40.663
40.150
10.046
11.018
108.105
1.546.935

Yönetim kurulu aylklar
Personel ücret ve giderleri
Kira giderleri
Denetim giderleri
letme giderleri
Sistem giderleri
lan giderleri
Amortisman ve itfa pay giderleri
Kotasyon gideri
Aidat giderleri
ç kontrol ve risk yönetim giderleri
Hisse kayda alma gideri
Dier giderler
Toplam

1 Ocak 31 Aralk 2012
520.600
629.572
120.483
80.633
41.677
46.981
42.624
17.153
66.869
25.450
17.563
51.874
173.355
1.834.834

Personel ücret ve giderleri
1 Ocak 31 Aralk 2013
295.264
52.808
45.811
14.955
39.185
448.023

Maalar ve ücretler
zin ve prim karlk gideri
SSK iveren pay
Kdem tazminat karlndaki art
Dier ücret ve giderler
Toplam
17.

1 Ocak 31 Aralk 2012
413.824
69.659
61.151
35.452
49.486
629.572

ESAS FAALYETLERDEN DER GDERLER
Dier faaliyet giderlerinde yer alan 76.300 TL’lik tutar, irket’in ilgili dönemde Not 10’da açklanan
BSMV’ye ilikin karlk gideri ve dier baz vergi ödemelerini içermektedir. (31 Aralk 2012: 63.347
TL).

18.

PAY BAINA KAZANÇ

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin nominal deeri (TL)
Çkartlan bedelsiz hisseler
Tedavüldeki hisselerin nominal deeri (TL) 31 Aralk
itibaryla (toplam)
Net dönem kar (TL)
Pay bana kazanç (TL) (1 TL nominal hisseye karlk)
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1 Ocak 31 Aralk 2013

1 Ocak 31 Aralk 2012

160.599.284
-

160.599.284
-

160.599.284

160.599.284

4.376.908
0,0273

47.526.852
0,2959

19.

LKL TARAF AÇIKLAMALARI
irket ile dier ilikili taraflar arasndaki ilemlerin detaylar aada açklanmtr:
31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

12.249
12.249

2.696
2.696

-

3.427
3.427

Nakit ve nakit benzerleri
Türkiye  Bankas Anonim irketi (Vadesiz mevduat)

Dier alacaklar
 Merkezleri Yönetim ve letim A (*)

(*) Ticari olmayan alacak olup, pein ödenen ortak kullanm alan bedelini ifade etmektedir.
Gerçee uygun deer fark kar / zarara yanstlan finansal yatrmlar
31 Aralk 2013 tarihi itibaryla irket’in gerçee uygun deer fark kar / zarara yanstlan finansal
varlklar içerisinde; 3.465.007 TL nominal, 7.822.863 TL gerçee uygun deerinde ilikili irket
hisseleri ve 11.420.000 TL nominal, 11.423.510 TL gerçee uygun deerinde ilikili irket borçlanma
senetleri (özel sektör tahvil ve bonolar) bulunmaktadr. (31 Aralk 2012: 12.469.596 TL nominal,
28.037.471 TL gerçee uygun deerinde ilikili irket hisseleri ve 23.695.394 TL nominal, 23.285.451
TL gerçee uygun deerinde ilikili irket borçlanma senedi).
likili taraflara borçlar
Ticari borçlar
Ödenecek portföy yönetim, araclk komisyonlar ve
dier hizmet bedeli
 Portföy Yönetimi A
 Yatrm Menkul Deerler A
Ticari olmayan borçlar
T. Bankas A
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi
Ortaklara borçlar (*)
 Merkezleri Yönetim ve letim A
Toplam

31 Aralk 2013

31 Aralk 2012

99.083
18.338
117.421

117.360
117.360

5.500
1.634
7.134
124.555

1.512
1.275
54.192
56.979
174.339

(*) irket’in son be yl içinde gerçekleen nakit temettü ödemelerinden kaydilememi paylara isabet eden
tutarlar ortaklara borçlar kaleminde muhasebeletirilmitir. Bu tutarlar dönem içinde 6362 sayl Sermaye
Piyasas Kanununun 83. maddesi gerei Yatrmc Tazmin Merkezi’ne devredilmitir.
Dönem içindeki ilemler

likili taraflara ödenen portföy yönetim ve
araclk komisyonlar
 Yatrm Menkul Deerler A
 Portföy Yönetimi A
Türkiye Snai Kalknma Bankas A
Toplam
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1 Ocak 31 Aralk 2013

1 Ocak 31 Aralk 2012

1.876.148
1.524.710
3.400.858

3.859.821
1.026
3.860.847

Genel yönetim giderleri
likili taraflara ödenen giderler
Türkiye  Bankas A (kira ve plaza iletim gideri)
net Elektronik Bilgi Üretim Datm Tic. ve letiim
Hiz. A - (internet kullanm ve dier hizmet gideri)
 Yatrm Menkul Deerler A - (ç kontrol ve risk
yönetim giderleri)
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi (salk sigortas gideri)
SoftTech Yazlm Teknolojileri Aratrma Gelitirme
ve Pazarlama Tic.A (Web güncelleme gid.)
 Gayrimenkul Yatrm Ortakl A - (kira ve dier
gider)
 Merkezleri Yön. ve l. A - (plaza iletim gideri)
TSKB (Bina iletim gideri ve risk yön.gid)
TSKB Gayrimenkul Yatrm Ortakl A (kira gideri)
Toplam

Temettü gelirleri
 Giriim Sermayesi Yatrm Ortakl A
Türkiye Snai Kalknma Bankas A
 Yatrm Menkul Deerler A
Türkiye ie ve Cam Fab. A..
Toplam

1 Ocak 31 Aralk 2013

1 Ocak 31 Aralk 2012

222.057

-

13.643

20.755

11.018

10.563

1.902

7.351

2.722

2.528

251.342

112.000
36.736
11.941
8.483
210.357

1 Ocak 31 Aralk 2013

1 Ocak 31 Aralk 2012

1.047.689
324.545
123.900
9.467
1.505.601

546.935
413.984
156.606
1.117.525

Dönem içerisinde üst düzey yönetici, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine salanan faydalar
aadaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralk 2013

1 Ocak 31 Aralk 2012

653.640
41.992
7.137
702.769

761.015
62.715
7.902
831.632

Üst düzey yöneticilere salanan menfaatler
Brüt ücretler ve dier ksa vadeli faydalar
zin ve muhtemel prim karl
Kdem tazminat
Toplam
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20.

FNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DÜZEY
Finansal Risk Faktörleri
irket faaliyeti gerei piyasa riskine (gerçee uygun deer faiz oran riski, hisse senedi fiyat riski) maruz
kalmaktadr. Piyasa riski, faiz oranlarnda, menkul kymetlerin veya dier finansal sözlemelerin
deerinde meydana gelecek ve irketi olumsuz etkileyecek dalgalanmalardr. irket menkul kymetlerini
gerçee uygun fiyatlar ile deerleyerek maruz kalnan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski
ayrmnda günlük olarak takip etmektedir. Yönetim Kurulunca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine
ilikin stratejiler ve limitler belirlenmekte, irket portföyü portföy yöneticileri tarafndan bu çerçevede
yönetilmektedir. irket, portföy riskinin düzenli olarak hesaplanmas ve raporlanmas hususunda 
Yatrm Menkul Deerler A..’den hizmet almakta, ilgili raporlar Riskin Erken Saptanmas komitesi
tarafndan deerlendirilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasalarn durumuna göre Yönetim Kurulu
tarafndan belirlenen limit ve politikalar deiim göstermekte, belirsizliin hakim olduu dönemlerde
riskin asgari düzeye indirilmesine çallmaktadr.
Faiz oran riski
Faiz oran riski, faiz oranlarnda meydana gelen dalgalanmalarn irket’in faize duyarl varlklar
üzerinde meydana getirebilecei deer düüü olarak tanmlanr. irket’in faize duyarl yükümlülüü
bulunmamaktadr.
Faiz Pozisyonu Tablosu

Finansal varlklar

Sabit faizli finansal araçlar
Gerçee uygun deer fark kar veya
zarara yanstlan finansal varlklar
Ters repo ilemlerinden alacaklar
Borsa para piyasas ilemlerinden
alacaklar

Finansal yükümlülükler
Deiken faizli finansal araçlar
Gerçee uygun deer fark kar veya
Finansal varlklar
zarara yanstlan finansal varlklar
Finansal yükümlülükler

31 Aralk
2013
147.610.800

31 Aralk
2012
126.095.922

137.698.809
9.001.785

125.391.821
500.069

910.206

204.032

66.416.855

31.165.584

66.416.855
-

31.165.584
-

irketin bilançosunda gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlk olarak
snflad borçlanma senetleri faiz deiimlerine bal olarak fiyat riskine maruz kalmaktadr. 31 Aralk
2013 tarihi itibaryla irket’in yapt analizlere göre TL faizlerde %1 orannda faiz art / azal olmas
durumunda dier tüm deikenlerin sabit kald varsaymyla 204.115.664 TL tutarndaki borçlanma
senetlerinin gerçee uygun deerinde ve dolaysyla irketin net dönem kar ile özkaynaklarnda 31
Aralk 2013 tarihi itibaryla 4.227.356 TL tutarnda azal veya 5.808.093 TL tutarnda art olumaktadr
(31 Aralk 2012 tarihi itibaryla irket’in yapt analizlere göre TL faizlerde %1 orannda faiz art veya
azal olmas durumunda dier tüm deikenlerin sabit kald varsaymyla 156.557.405 TL tutarndaki
borçlanma senetlerinin gerçee uygun deerinde ve dolaysyla net dönem kar ile özkaynaklarda
2.591.381 TL tutarnda azal veya 2.718.403 TL tutarnda art olumaktadr).
Hisse senedi fiyat riski
irket ayn zamanda, portföyünde bulunan hisse senetlerinde meydana gelebilecek fiyat deiimlerinin
yol açaca hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadr. 31 Aralk 2013 tarihi itibaryla BIST’de ilem
gören bu hisselerde %10’luk bir art/azal olmas ve dier tüm deikenlerin sabit tutulmas
durumunda, irket’in net dönem karnda ve dolaysyla özkaynaklarnda 4.413.383 TL tutarnda art
/azal olumaktadr (31 Aralk 2012: 12.420.851 TL).
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D.

C.

A.
B.

Raporlama tarihi itibaryla maruz kalnan azami kredi
riski (A+B+C+D) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altna alnm ksm
Vadesi geçmemi ya da deer düüklüüne uramam
finansal varlklarn net deeri
Vadesi geçmi ancak deer düüklüüne uramam
varlklarn net kaytl deeri
Deer düüklüüne urayan varlklarn kaytl deerleri
- Vadesi geçmi (brüt kaytl deeri)
- Deer düüklüü (-)
- Net deerin teminat ile güvence altna alnm ksm
- Vadesi geçmemi (brüt kaytl deeri)
- Deer düüklüü (-)
- Net deerin teminat ile güvence altna alnm ksm
Bilanço d kredi riski içeren unsurlar

31 Aralk 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

likili
taraf

3.596.261

3.596.261

Dier
taraf

-

-

-

-

-

Dier
taraf

Dier
alacaklar

-

-

likili
taraf

Ticari alacaklar

Alacaklar

-

-

-

12.249

12.249

Bankalardaki
mevduat

-

-

-

-

-

204.115.664

204.115.664

Finansal
yatrmlar (2)

9.911.991

9.911.991

Ters repo ve
BPP
ilemlerinden
alacaklar

-

-

-

-

-

Türev
araçlar

irket’in kullandrlan kredileri bulunmadndan dolay kar tarafn anlama yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut deildir. 31
Aralk 2013 ve 31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla, irket’in kredi riskine maruz kredi niteliindeki varlklar aadaki tablodaki gibidir:

Kredi riski

-

-

-

-

-

Dier
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-

-

-

-

likili
taraf

-

-

-

3.427

3.427

likili
taraf

-

-

-

-

-

Dier
taraf

Dier
alacaklar

-

-

7.909.397

7.909.397

Dier
taraf

Ticari alacaklar

Alacaklar

-

-

-

2.703

2.703

Bankalardaki
mevduat

-

-

-

704.101

704.101

Ters repo ve
BPP
ilemlerinden
alacaklar

-

-

-

156.557.405

156.557.405

Finansal
yatrmlar (2)

-

-

-

-

-

Türev
araçlar

-

-

-

-

-

Dier

1.Tutarn belirlenmesinde, alnan teminatlar gibi, kredi güvenilirliinde art salayan unsurlar dikkate alnmamtr.
2.Finansal yatrmlarn 111.192.398 TL’lik ksm (31 Aralk 2012: 75.326.639 TL) devlet tahvillerinden olumaktadr. Hisse senetleri kredi riski tamadndan finansal yatrmlara dahil edilmemitir.

D.

C.

B.

A.

Raporlama tarihi itibaryla maruz kalnan azami kredi
riski (A+B+C+D) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altna alnm ksm
Vadesi geçmemi ya da deer düüklüüne uramam
finansal varlklarn net deeri
Vadesi geçmi ancak deer düüklüüne uramam
varlklarn net kaytl deeri
Deer düüklüüne urayan varlklarn net kaytl deerleri
- Vadesi geçmi (brüt kaytl deeri)
- Deer düüklüü (-)
- Net deerin teminat ile güvence altna alnm ksm
- Vadesi geçmemi (brüt kaytl deeri)
- Deer düüklüü (-)
- Net deerin teminat ile güvence altna alnm ksm
Bilanço d kredi riski içeren unsurlar

31 Aralk 2012

Kredi riski

Kur riski
Yabanc para varlklar, yükümlülükler ve bilanço d yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya
çkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluturmaktadr. irket’in 31 Aralk 2013 ve
31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla, dövizli ilemleri bulunmamaktadr.
Likidite riski
Likidite riski, uzun vadeli varlklarn ksa vadeli kaynaklarla fonlanmasnn bir sonucu olarak ortaya
çkabilmektedir. irket’in faaliyeti gerei aktifinin tamamna yakn ksmn nakit ve benzeri kalemler ile
finansal yatrmlar oluturmaktadr. irket yönetimi, aktifi özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini
asgari seviyede tutmaktadr.
irket’in türev finansal yükümlülüü yoktur. Türev olmayan finansal yükümlülüklerin 31 Aralk 2013 ve
31 Aralk 2012 tarihleri itibaryla indirgenmi nakit aklarnn sözleme sürelerine göre kalan vadelerine
göre dalm aadaki gibidir:
31 Aralk 2013

Sözlemeye Dayal Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler

Kaytl
Deeri

Sözlemeye
dayal
nakit çklar
toplam

198.971

198.971

198.971

-

-

-

-

Ticari borçlar

198.971

198.971

198.971

-

-

-

-

1 aya
kadar

1-3
ay

3 ay-1
yl

1-5
yl

5 yldan
uzun

1 aya
kadar

1-3
ay

3 ay-1
yl

1-5
yl

5 yldan
uzun

31 Aralk 2012

Sözlemeye Dayal Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler

Kaytl
Deeri

Sözlemeye
dayal
nakit çklar
toplam

117.360

117.360

117.360

-

-

-

-

Ticari borçlar

117.360

117.360

117.360

-

-

-

-

Sermaye yönetimi
irket sermayesini etkin portföy yönetimiyle riskin datlmas ilkesi dorultusunda yönetmektedir.
irket’in amac; gelir elde eden bir iletme olarak faaliyetlerini devam ettirirken pay sahiplerinin
faydasn gözetmek ve verimli sermaye yapsn sürekli klmaktr. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
hazrlanan kar pay datm tekliflerinde pay sahiplerinin beklentileri ile irket’in büyüme gerei
arasndaki hassas denge ve irket’in karllk durumu dikkate alnmaktadr.
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21.

FNANSAL ARAÇLAR
Finansal Araçlar Kategorileri:
31 Aralk 2013
Finansal varlklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçee uygun deer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Dier borçlar
31 Aralk 2012
Finansal varlklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçee uygun deer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar
Ticari alacaklar
Dier alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Dier borçlar

Kaytl Deeri

Gerçee
Uygun Deeri

9.924.240

9.924.240

248.249.495
3.596.261

248.249.495
3.596.261

198.971
20.042
Kaytl Deeri

198.971
20.042
Gerçee
Uygun Deeri

706.804

706.804

280.765.911
7.909.397
3.427

280.765.911
7.909.397
3.427

117.360
69.761

117.360
69.761

Finansal araçlarn gerçee uygun deeri
Gerçee uygun deer, bilgili ve istekli taraflar arasnda, piyasa koullarna uygun olarak gerçekleen
ilemlerde, bir varln karlnda el deitirebilecei veya bir yükümlülüün karlanabilecei
deerdir.
irket, finansal enstrümanlarn tahmini gerçee uygun deerlerini halihazrda mevcut piyasa bilgileri ve
uygun deerleme yöntemlerini kullanarak belirlemitir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini deerlendirip
gerçee uygun deerleri tahmin edebilmek, yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada
sunulan tahminler, irket’in cari bir piyasa ileminde elde edebilecei miktarlarn göstergesi olamaz.
Gerçee uygun deerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanlarn gerçee uygun
deerlerinin tahmini için aadaki yöntem ve varsaymlar kullanlmtr:
Finansal varlklar
Nakit ve nakit benzeri deerler ve dier finansal varlklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen
finansal varlklarn gerçee uygun deerlerinin ksa vadeli olmalar ve muhtemel zararlarn önemsiz
miktarda olabilecei düünülerek defter deerlerine yaklat öngörülmektedir.
Borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin gerçee uygun deerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatlar
esas alnr.
Finansal yükümlülükler
Ksa vadeli olmalar sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçee uygun deerlerinin kaytl deerlerine
yaklat varsaylmaktadr.
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Finansal varlklarn ve yükümlülüklerin gerçee uygun deeri aadaki gibi belirlenir:
Birinci seviye: Finansal varlk ve yükümlülükler, birbirinin ayn varlk ve yükümlülükler için aktif
piyasada ilem gören borsa fiyatlarndan deerlenmektedir.
kinci seviye: Finansal varlk ve yükümlülükler, ilgili varlk ya da yükümlülüün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatndan baka dorudan ya da dolayl olarak piyasada gözlenebilen fiyatnn
bulunmasnda kullanlan girdilerden deerlenmektedir.
Üçüncü seviye: Finansal varlk ve yükümlülükler, varlk ya da yükümlülüün gerçee uygun deerinin
bulunmasnda kullanlan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden deerlenmektedir.
Gerçee uygun deer ile gösterilen finansal varlklar:
31 Aralk 2013
Gerçee uygun deer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar
Borçlanma senetleri
Borsada ilem gören hisse senetleri
Toplam

31 Aralk 2012
Gerçee uygun deer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar
Borçlanma senetleri
Borsada ilem gören hisse senetleri
Toplam
22.

Kaytl
Deeri

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

204.115.664 204.115.664
44.133.831 44.133.831
248.249.495 248.249.495

-

-

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

156.557.405 156.557.405
124.208.506 124.208.506
280.765.911 280.765.911

-

-

Kaytl
Deeri

RAPORLAMA DÖNEMNDEN SONRAK OLAYLAR
Bulunmamaktadr.
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YÖNETM KURULUMUZUN
2013 YILI KÂR DAITIM TEKLF

irketimizin 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ait Sermaye Piyasas Kurulunun II-14.1
sayl tebli hükümlerine uygun hazrlanan bamsz denetimden geçmi finansal
tablolarnda ve yasal kaytlarnda bulunan datlabilir kâr ile olaanüstü yedeklerinden
karlanmak üzere, çkarlm sermayesinin % 18,7’si (brüt=net) orannda, 30.032.066,11
TL tutarndaki temettünün iliikte yer alan kâr datm tablosuna uygun olarak, 28 Mart
2014 tarihinden itibaren nakit olarak datlmas hususunun Genel Kurul’un onayna
sunulmasna karar verilmitir.
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 B TP YATIRIM ORTAKLII A..'NN 2013 YILI KÂR PAYI DAITIM TABLOSU (TL)

12-

Çkarlm Sermaye
160.599.284
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kaytlara Göre)
25.458.382
Esas Sözleme Uyarnca Kâr Datmnda imtiyaz var ise
Söz konusu mtiyaza likin Bilgi :
mtiyaz bulunmamaktadr.
SPK'ya göre
Yasal Kaytlara (YK) göre
Dönem Kâr
4.376.908,00
4.372.751,00
Vergiler (-)
Net Dönem Kâr
4.376.908,00
4.372.751,00
Geçmi Yllar Zararlar (-)
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
218.637,55
218.637,55
Net Datlabilir Dönem Kâr
4.158.270,45
4.154.113,45
Yl çinde Yaplan Balar (+)
Balar Eklenmi Net Datlabilir Dönem Kâr
4.158.270,45
4.154.113,45
Ortaklara Birinci Kâr Pay
- Nakit
831.654,09
831.654,09
- Bedelsiz
Toplam
mtiyazl Pay Sahiplerine Datlan Kâr Pay
Datlan Dier Kâr Pay (YK üyeleri, çalanlar..)
ntifa Senedi Sahiplerine Datlan Kâr Pay
Ortaklara kinci Kâr Pay
- Nakit
29.200.412,02
29.200.412,02
- Bedelsiz
Toplam
Genel Kanuni Yedek Akçe
2.200.210,19
2.200.210,19
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
Olaanüstü Yedekler
Datlmas Öngörülen Dier Kaynaklar
- Olaanüstü Yedekler
28.074.005,85
28.078.162,85

34567891011-

12131415-

1617181920-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
TOPLAM DAITILAN
KÂR PAYI/ NET
DAITILABLR
DÖNEM KÂRI
ORANI (%)

TOPLAM
DAITILAN KÂR PAYI (*)
GRUBU
NAKT (TL)

BEDELSZ (TL)

1 TL NOMNAL DEERL
PAYA SABET EDEN
KÂR PAYI
TUTAR (TL) ORANI (%)

NET
A
B
TOPLAM

30.032.066,11

-

(*) Kâr pay datmnda imtiyaz bulunmamaktadr.
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722,22%

0,187

18,70%

2013 YILI KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

1.

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan

Saydamlk, eitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemi olan  B Tipi Yatrm
Ortakl, Sermaye Piyasas Kurulunun dönem içerisinde yürürlükte olan Seri IV No: 56 sayl
Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasna likin Teblii çerçevesinde
uygulanmas zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim lkelerinin tamamna, zorunlu tutulmayan
ilkelerin ise çounluuna uymaktadr. Uygulanamayan istisna nitelikteki baz ilkeler ise herhangi
bir çkar çatmasna sebebiyet vermemektedir.
irketin ilgili tebli çerçevesinde oluturulmu komiteleri mevcuttur. Olaan genel kurul öncesi
bamsz yönetim kurulu üyeleri ve dier yönetim kurulu üyelerini kapsayan prosedürler yerine
getirilmi, genel kurulda bamsz yönetim kurulu üyeleri ve dier üyelerin seçimi gerçeklemitir.
Kurumsal Yönetim lkelerine ilikin yaplan çalmalarn ayrntlar ilgili balklarda yer
almaktadr.

BÖLÜM I - PAY SAHPLER
2.

Pay Sahipleri le likiler Birimi

irkette 2009 ylnda oluturulmu olan Pay Sahipleri ile likiler Biriminin faaliyetlerinden irket
Genel Müdürü Yeim Tükenmez ve dier irket çalanlar (Hande Asan-Muazzez Demircan)
sorumludur (Tel: 212/ 284 17 10 – yo@isyatort.com.tr). Pay Sahipleri ile likiler Birimi pay
sahiplerine ilikin bilgilerin salkl ve güncel tutulmasndan, pay sahiplerinin yazl veya sözlü
bilgi taleplerinin ticari sr kapsamnda olanlar hariç yantlanmasndan, genel kurul toplantlarnn
mevzuat ve ana sözlemeye uygun olarak yaplmasndan ve genel kurul ile dier konulara ilikin
gerekli doküman ve bilgilerin kamuya açklanmasndan sorumludur. Yl içinde pay sahiplerinden
gelen yazl bilgi talebi bulunmamaktadr, gelen birkaç adet sözlü bilgi talebi ise yantlanmtr.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarnn Kullanm
Pay sahiplii haklarnn kullanmn etkileyecek her türlü gelime, Kamuyu Aydnlatma
Platformunda ve irketin internet sitesinde duyurulmaktadr. Bunun dnda pay sahiplerinden
gelen bilgi taleplerinin ivedilikle yantlanmasna çallmaktadr. irket ana sözlemesinde özel
denetçi atanmasna ilikin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, pay sahiplerinin mevzuat
çerçevesinde genel kurulda özel denetçi atanmas talebinde bulunmalar mümkündür. Yl
içerisinde yaplan genel kurul toplantlarnda özel denetçi atanmas talebinde bulunulmamtr.
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4. Genel Kurul Toplantlar
Yl içinde bir olaan, bir olaanüstü olmak üzere iki adet genel kurul toplants yaplmtr.
Toplant duyurularnn mümkün olan en fazla sayda pay sahibine ulamas amaçlanm, duyurular
toplant tarihinden en az 3 hafta önce Kamuyu Aydnlatma Platformu’nda, Merkezi Kayt
Kuruluu A..’nin e-genel kurul sisteminde, irketin internet sitesinde, yurt çapnda yayn yapan 2
gazete ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmek suretiyle yaplmtr.
Duyurularda gündem, toplant tarih ve adresine ilikin ayrntlara, ana sözleme tadil tasarsna,
toplantya katlmn esaslarna, vekaletname örneine yer verilmi, ayrca aday olan yönetim
kurulu üyelerinin özgeçmilerini, toplam oy haklar, imtiyazl paylara ilikin bilgileri içeren
bilgilendirme doküman irketin internet sitesinde yaynlanmtr. Toplantlarda mevzuat
çerçevesinde asgari % 25 oranndaki toplant nisab geçerli olmu, imtiyazl pay sahiplerinin
tamamnn hazr bulunduu her iki toplantda da katlm % 47,48 orannda gerçeklemi, menfaat
sahipleri ve medya katlm göstermemitir.
27 Mart 2013 tarihinde fiziki ve elektronik ortamda yaplan olaan genel kurul toplants öncesinde
finansal tablolar, faaliyet raporu, denetçi raporu, kâr datm tablosu, Genel Kurulun Çalma Esas
ve Usulleri Hakknda ç Yönerge ve ana sözleme tadil metni elektronik ortamda yaynlanm ve
irket merkezinde hazr bulundurulmutur. Toplant esnasnda pay sahiplerince soru sorma hakk
kullanlmam, gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmam, toplant sonrasnda ise
toplant tutana ve hazirun cetveli tam metin olarak Merkezi Kayt Kuruluu A..’nin elektronik
genel kurul sisteminde, Kamuyu Aydnlatma Platformu’nda ve irketin internet sitesinde kamuya
duyurulmu ayrca irket merkezinde ortaklarn bilgilerine açk tutulmutur.
3 Mays 2013 tarihinde fiziki ve elektronik ortamda yaplan olaanüstü genel kurul toplants
öncesinde de ana sözleme tadil tasars elektronik ortamda yaynlanm ve irket merkezinde
hazr bulundurulmu, toplant esnasnda pay sahiplerince soru sorma hakk kullanlmam,
gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmam, sonrasnda toplant tutanaklar ve hazirun
cetvelleri tam metin olarak Merkezi Kayt Kuruluu A..’nin elektronik genel kurul sisteminde,
Kamuyu Aydnlatma Platformu’nda ve irketin internet sitesinde kamuya duyurulmu ayrca
irket merkezinde ortaklarn bilgilerine açk tutulmutur.
Yl içinde yaplan ba ve yardmlara ilikin bilgi olaan genel kurul toplantsnda ayr bir
gündem maddesi olarak ve yllk faaliyet raporunda bilgi olarak yer almtr. 2013 ylnda irket
tarafndan yaplan ba ve yardm bulunmamaktadr.
5. Oy Haklar ve Azlk Haklar
Pay sahiplerine oy haklarn en kolay ve uygun ekilde kullanm frsat sunulabilmesi için azami
gayret gösterilir. Sermaye Piyasas Kurulunun onayndan geçmi ana sözlememiz gerei irket
hisse senetleri A ve B grubu olarak ikiye ayrlr. Her bir hisse genel kurul toplantlarnda 1 (bir)
adet oy hakkna sahip olmakla beraber sadece yönetim kurulu üye seçiminde A grubu hisselerin
her biri 1.000.000 (birmilyon) adet oy hakkna, B grubu hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkna
sahiptir. irketimizin faaliyeti gerei hakimiyet kurduumuz bir itirakimiz bulunmamaktadr.
Yaplan genel kurul toplantsnda azlk pay sahipleri tarafndan Yönetim Kurulu üyeliine aday
gösterilmemitir.

72

6. Kâr Pay Hakk
irketin 20 ubat 2013 tarihinde güncellenen Kâr Datm Politikas çerçevesinde; pay
sahiplerimizin beklentileri ile irketimizin büyüme gerei arasndaki hassas dengenin
bozulmamas ve irketimizin kârllk durumunun gözönüne alnmas kaydyla, yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde, bir önceki yl sonu itibariyle oluan portföy toplam deerimizin (net aktif
deeri) % 5’i veya ilgili yla ait net datlabilir kârmzn % 30’undan hangisi yüksek ise asgari
söz konusu tutarn nakit olarak datlmasnn Genel Kurula teklif edilmesi esasna dayanan bir
kâr datm politikas benimsenmitir.
Kâr Datm Politikas, 27 Mart 2013 tarihinde yaplan olaan genel kurul toplantsnda
onaylanm, Kamuyu Aydnlatma Platformunda ve internet sitesinde duyurularak, yllk faaliyet
raporunda yer almtr. Ana sözlemede kâra katlm konusunda bir imtiyaz yoktur. Kurucu intifa
senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalanlarmza kar pay verilmesi uygulamas
bulunmamakta, kar pay ödemelerinin mevzuatta öngörülen süreleri amamak üzere en ksa sürede
yaplmasna özen gösterilmektedir.
irket’in 27 Mart 2013 tarihinde yaplan Olaan Genel Kurul toplantsnda, 2012 yl datlabilir
kârndan, çkarlm sermayenin % 20’si (brüt=net) orannda, 32.119.857 TL tutarnda temettünün
29 Mart 2013 tarihinden itibaren nakit olarak datlmasna karar verilmi, datm ilemi ilgili
tarihte balayarak 2 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmtr.
7. Paylarn Devri
irket esas sözlemesinde pay devrini kstlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadr. Paylarn
devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasas mevzuatna tabidir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikas
2012 ylnda, deien mevzuat ve artlar paralelinde güncellenen “Bilgilendirme Politikas”
irketin internet sitesi ve Kamuyu Aydnlatma Platformunda yaymlanm, 2 Nisan 2012 tarihinde
yaplan genel kurul toplantsnda da ortaklarmzn bilgilerine sunulmutur. Bilgilendirme
politikasnn temel amac, ticari sr kapsam dndaki gerekli bilgilerin pay sahipleri, çalanlar ve
ilgili dier taraflarla zamannda, doru, eksiksiz, anlalabilir, kolay ve en düük maliyetle
ulalabilir olarak eit koullarda paylalmasnn salanmasdr. Kamunun aydnlatlmas ve
bilgilendirme politikasnn izlenmesi, gözetilmesi ve gelitirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve
sorumluluu altndadr. Bilgilendirme ileminin koordinasyonu için irket Genel Müdürü Yeim
Tükenmez ile Pay Sahipleri ile likiler Birimi görevlendirilmilerdir. Söz konusu yetkililer
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakn ibirlii içinde sorumluluklarn yerine
getirirler.
9. irket nternet Sitesi ve çerii
irketin stanbul Ticaret Sicilinde de tescil edilmi olan kurumsal internet site adresi
“www.isyatort.com.tr”dr. Kurumsal Yönetim lkelerinin ilgili bölümünde yer alan tüm hususlara
(irketin çar yoluyla hisse senedi ve vekalet toplanmasna ilikin bilgi formlar bulunmadndan
internet sitesinde bu hususlar yer almamaktadr) internet sitesinde yer verilmekte, sitenin güncel
tutulmasna gayret gösterilmektedir. Ayrca ilgili hususlarn çounluu ingilizce olarak yer
almakta, ingilizce bölümündeki olas eksikliklerin de tamamlanmasna çallmaktadr.
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10. Faaliyet Raporu
irketimizin yllk faaliyet raporlarnda Kurumsal Yönetim lkeleri ve dier mevzuatta saylan
bilgilerin tamamna yer verilmekte, ara dönem faaliyet raporlarnda ise Sermaye Piyasas
Mevzuatnn öngördüü ekilde bir önceki yl sonu ile ilgili ara dönem arasnda meydana gelen
deiiklikler yer almaktadr.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHPLER
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Ticari sr niteliinde olmayan her türlü kaytl irket bilgisi eitlik ilkesi çerçevesinde pay ve
menfaat sahipleri ile paylalmakta olup, irket faaliyetine ve yönetimine ilikin önemli konular
özel durum açklamalar ile kamuya duyurulmakta, portföy deer tablolar haftalk olarak
yaymlanmakta ve bu bilgiler irketin internet sitesinde yer almaktadr.
Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görülerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykr olduunu
düündükleri hususlar irkete iletebilmekte, konu hakknda Kurumsal Yönetim Komitesi veya
Denetimden Sorumlu Komite bilgilendirilmektedir. 2013 ylnda bu çeit bir bavuru intikal
etmemitir.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katlm
irket ana sözleme ve mevzuat gerei Yönetim Kurulu tarafndan temsil ve ilzam edilmekte olup,
Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul toplantsnda pay sahiplerince seçilmektedir. Menfaat sahipleri
her ne kadar Yönetim Kurulunda direkt olarak temsil edilmeseler de, konulara ilikin görü ve
deerlendirmelerini irkete iletebilmekte, bu görü ve deerlendirmeler Yönetim Kurulu
tarafndan karar aamasnda dikkate alnmaktadr. Menfaat sahipleri açsndan önemli sonuç
douracak kararlarn alnmas söz konusu olduunda ise, ilgili menfaat sahibi ile iletiim kurularak
görü al veriinde bulunulmasna özen gösterilmektedir.
13. nsan Kaynaklar Politikas
irket 4 kiilik bir kadro ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Personel saysnn az olmas, unvan ve
kadro çeitliliinin fazla olmamas sebebiyle insan kaynaklarna ilikin ayr bir birim
oluturulmasna veya çalan ilikilerini yürütmek için bir temsilci atanmasna gerek
görülmemitir. Personelin özlük haklar, çalma hayatn düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu
kararlar, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmekte olup, irket çalanlar ilgili
konulara, görev tanmlarna, ilemlerin i ve ileyilerine ilikin düzenli toplantlar ile
bilgilendirilmektedir. irkette mevzuatta yer alan tazminat esaslar geçerli olduundan ayrca bir
Tazminat Politikas oluturulmasna gerek görülmemitir. 2013 ylnda herhangi bir personel
ikayeti intikal etmemitir.
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
irket faaliyetlerinin ilkeli, etkin, rasyonel bir ekilde yürütülmesi ve irket ile çalanlarnn
saygnlnn korunmasna yönelik olarak oluturulmu etik kurallar yllk faaliyet raporlarnda ve
irketin internet sitesinde yaynlanmaktadr. irket 2013 yl içinde bir sosyal sorumluluk
projesinde yer almamtr.
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BÖLÜM IV - YÖNETM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yaps ve Oluumu
Yönetim Kurulu üyelerimiz 27 Mart 2013 tarihli olaan genel kurul toplantsnda ve dönem içinde
seçilmi olup, irketimizde icra görevleri bulunmamaktadr. Yönetim Kurulu üyelerimizin
özgeçmileri ve yürüttükleri görevlere ilikin bilgiler aada yer almaktadr.
ÖZGÜR TEMEL
BAKAN (02.12.2013 – ….)
University of Birmingham Business School’dan mezun olan Temel, 1994 ylnda T. Bankas
A..’de göreve balamtr. 1995 - 2003 yllar arasnda Tefti Kurulu Bakanl’nda Müfetti
olarak, 2003 - 2008 yllar arasnda srasyla Sermaye Piyasalar Bölümü, zmir ubesi ve Ege
Kurumsal ubesinde Müdür Yardmcs olarak görev yapmtr. 2008 ylnda Sermaye Piyasalar
Bölümü’ne Birim Müdürü olarak atanm, 2013 ylnda Bölüm Müdürlüüne yükselmitir.
irketimize 02.12.2013 tarihinde Yönetim Kurulu Bakan olarak seçilen Özgür Temel’in baz
grup irketlerinde yönetim kurulu üyelii görevleri de bulunmaktadr.
UFUK ÜMT ONBAI
BAKAN VEKL (27.03.2013 – ….)
stanbul Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ngilizce ktisat bölümünden mezun olan
Onba, 1991-1994 yllar arasnda T.  Bankas A.. Sermaye Piyasalar Bölümünde, 1994-1998
yllar arasnda Körfezbank A.. Hazine Müdürlüünde, 1998-2000 yllar arasnda Bank Kapital
A.. Hazine Müdürlüünde Müdür Yardmcs, 2000 ylnda ise Müdür ve Grup Müdürü olarak
görev yapmtr. 2000 ylnda  Yatrm Menkul Deerler A.. Yurtiçi Piyasalar Müdürlüünde
Müdür olarak göreve balayan Onba, 2003 ylndan itibaren ayn kurumda Genel Müdür
Yardmcs olarak görevini sürdürmektedir. 02.04.2011 tarihinden itibaren irketimiz Yönetim
Kurulu Bakan Vekillii görevini yürütmektedir.
VOLKAN KUBLAY
ÜYE (27.03.2013 – ….)
Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ngilizce ktisat bölümünden mezun olan
olan Kublay, 2000 ylnda T. Bankas A..’de Müfetti Yardmcs olarak göreve balamtr.
2000-2008 yllar arasnda görevini Müfetti olarak sürdürmü, 2008 ylnda tirakler Bölümüne
Müdür Yardmcs olarak atanm, 2012 ylnda da ayn bölümde Birim Müdürlüüne yükselmitir.
Halen T. Bankas A.. tirakler Bölümünde Birim Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
24.08.2012 tarihinden itibaren irketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olan Kublay’n dier baz grup
irketlerinde yönetim kurulu üyelii görevleri de bulunmaktadr.


SERKAN URA KAYGALAK
ÜYE (02.12.2013 – ….)
ODTÜ ktisadi dari Bilimler Fakültesi letme bölümünden mezun olan Kaygalak, 1997 ylnda T.
 Bankas A..’de Müfetti Yardmcs olarak göreve balamtr. 2006 - 2008 yllar arasnda Fon
Yönetimi Bölümü’nde Müdür Yardmcs, 2008 - 2010 yllar arasnda Tarsus ube Müdürü, 2010
- 2013 yllar arasnda ise Tefti Kurulu Bakan Yardmcs olarak görev yapm, 29.04.2013
tarihinde Kartl Ödeme Sistemleri Bölümüne Müdür olarak atanmtr. irketimize 02.12.2013
tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliine seçilmitir.
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SERHAT GÜRLEYEN
ÜYE (27.03.2013 – ….)
Boaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Gürleyen, 1995-1998 yllar arasnda
TEB Ekonomi Aratrmalar A..’de, 1998-2002 yllar arasnda TEB Yatrm A..’de, 2002 2007 yllar arasnda  Yatrm Menkul Deerler A..’de Aratrma Müdürü görevlerinde
bulunmutur. Halen ayn kurumda Direktör unvan ile görevini sürdürmekte olup, 28.03.2005
tarihinden itibaren irketimiz Yönetim Kurulu Üyelii görevini de yürütmektedir.
ABDULLAH AKYÜZ
BAIMSIZ ÜYE (27.03.2013 – ….)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat ve Maliye bölümünden mezun olan Akyüz,
yüksek lisansn California Üniversitesi’nde tamamlamtr. Eitiminin ardndan 1983 ylnda
Sermaye Piyasas Kurulu’nda Aratrmac olarak göreve balayan, MKB Tahvil ve Bono
Piyasas’nda Müdür olarak görev alan Akyüz, 1995-1998 yllar arasnda MKB Takas ve Saklama
Bankas’nda (Takasbank) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almtr. 1994 - 1998 yllar arasnda
MKB’de Bakan Yardmcl, 1999 - 2011 yllar arasnda Türk Sanayicileri ve adamlar
Dernei ABD temsilcilii görevlerinde bulunmu olan Akyüz, 01.11.2011 tarihinden itibaren 
Yatrm Menkul Deerler A..’de, 02.04.2012 tarihinden itibaren irketimizde Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadr.
PROF. DR. KAML YILMAZ
BAIMSIZ ÜYE (27.03.2013 - ….)
Boaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Ylmaz, Maryland Üniversitesi’nde
yüksek lisans ve doktorasn tamamlamtr. 1992 - 1994 yllar arasnda Dünya Bankas’nda
çalan, 1994 ylnda Koç Üniversitesi’nde öretim üyesi olarak göreve balayan Ylmaz, 2003 2004 ve 2010 - 2011 yllar arasnda Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde ziyaretçi
öretim üyesi olarak aratrmalarda bulunmutur. Ayrca 2007 - 2009 yllar arasnda TÜSADKoç Üniversitesi Ekonomik Aratrma Forumu Direktörü olarak görev yapmtr. Halen Koç
Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öretim üyesi olan Prof.
Dr.Kamil Ylmaz’n uluslararas ticaret, uluslararas finans, makroekonomi ve Türkiye ekonomisi
üzerine ulusal ve uluslararas dergilerde yaynlanm birçok bilimsel makalesi ve kitaplar
bulunmaktadr. 02.04.2012 tarihinden itibaren irketimizde, 07.05.2012 tarihinden itibaren 
Giriim Sermayesi Yatrm Ortakl’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadr.

Yönetim Kurulu üyelerinin irket dnda görev almalarna ilikin herhangi bir iç düzenleme
bulunmamaktadr. 2013 ylnda yaplan olaan genel kurul toplantsnda, yönetim kurulu üyelerine
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kendi veya bakas namna irketin faaliyet konusuna girecek i
ve ilemleri yapmalar hususunda izin verilmitir.
Bamsz Yönetim Kurulu Üye adaylar, Kurumsal Yönetim Komitesinin 12 Mart 2013 tarihli
raporu ile Yönetim Kuruluna sunulmu, Yönetim Kurulunun 12 Mart 2013 tarihli karar ile
yönetim kurulu üyeliine aday gösterilmilerdir.
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Bamsz Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Prof. Dr. Kamil Ylmaz ve Sn. Abdullah Akyüz’ün
2013 ylnda tarafmza sunduklar bamszlk beyanlarnn örnei aada yer almaktadr;
 YATIRIM ORTAKLII A..
YÖNETM KURULU’NA,

 Yatrm Ortakl A..’de (“irket”) bamsz yönetim kurulu üyeliine aday olmam sebebiyle,
x

irket, irket’in iliki taraflarndan biri veya irket sermayesinde dorudan veya dolayl olarak %10
veya daha fazla paya sahip hissedarlarn yönetim ve sermaye bakmndan ilikili olduu tüzel kiiler
ile kendim, eim ve ikinci dereceye kadar kan ve shri hsmlarm arasnda son be yl içinde,
dorudan veya dolayl önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam,
sermaye veya önemli nitelikte ticari iliki kurulmadn,

x

Son be yl içerisinde, bata irket’in denetimini, derecelendirilmesini ve danmanln yapan
irketler olmak üzere, yaplan anlamalar çerçevesinde irket’in faaliyet ve organizasyonunun
tamamn veya belli bir bölümünü yürüten irketlerde çalmadm ve yönetim kurulu üyesi olarak
görev almadm,

x

Son be yl içerisinde, irket’e önemli ölçüde hizmet ve ürün salayan firmalarn herhangi birisinde
ortak, çalan veya ana ortakta yönetim kurulu üyelii hariç, yönetim kurulu üyesi olmadm,

x

 Yatrm Ortakl A.. hissedar olmadm,

x

Bamsz yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceim görevleri gerei gibi yerine getirecek mesleki
eitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduumu,

x

Bamsz yönetim kurulu üyeliine seçilmem durumunda, üniversitelerde öretim üyelii hariç,
görevim süresince kamu kurum ve kurulularnda tam zamanl olarak çalmayacam,

x

Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye’de yerlemi sayldm,

x

irket faaliyetlerine olumlu katklarda bulunabilecek, irket ortaklar arasndaki çkar
çatmalarnda tarafszlm koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarn dikkate alarak özgürce
karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduumu,

x

irket faaliyetlerinin ileyiini takip edebilecek ve üstlendiim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde irket ilerine zaman ayrabileceimi,

Sermaye Piyasas Kurulu’nun Kurumsal Yönetim lkeleri ve dier ilgili mevzuat çerçevesinde bamsz
yönetim kurulu üyesi seçilmek için gerekli niteliklere sahip olduumu beyan ederim.
Sayglarmla,

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar
irket ana sözleme hükümleri uyarnca Yönetim Kurulu, bakan veya bakan vekilinin çars ile
tespit edilen gündem çerçevesinde en az ayda bir kez olmak üzere gerektii sklkta toplanr.
Yönetim kurulunun toplant gün ve gündemi bakan tarafndan tespit edilir, ancak toplant günü
yönetim kurulu karar ile de tespit olunabilir. Yönetim kurulu karar ile gündemde deiiklik
yaplabilir. Her yönetim kurulu üyesi bakandan, bakann olmad zamanlarda bakan vekilinden
yönetim kurulunu toplantya çarmasn yazl olarak isteyebilir. Bakan veya bakan vekili
yönetim kurulu üyesinin toplant talebini ihtiyaca bal olarak ve imkânlar ölçüsünde karlamaya
özen gösterir. Her üyenin bir oy hakk olup, oylar kabul veya red olarak kullanlr. Red oyu veren
üye, kararn altna red gerekçesini yazarak imzalar, farkl görüler zapta geçer.
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Yönetim kurulu üye tam saysnn çounluunun varl ile toplanr, kararlar toplantya
katlanlarn çounluuyla alnr. Oylarda eitlik olmas halinde o konu gelecek toplantya braklr.
Bu toplantda da eit oy alan teklif reddedilmi saylr. Yönetim kurulu toplantlarna mevzuat
çerçevesinde elektronik ortamda katlm mümkündür.
Toplant gündemlerine ve faaliyete ilikin bilgi ve belgeler eit bilgi ak salanmak suretiyle
makul süreler içinde Yönetim Kurulu üyelerine sunulur. irket ana sözlemesinde yönetim kurulu
toplantlarnn ne ekilde yaplaca ayrntl olarak yer almakta olduundan bu konuda ayrca bir
iç düzenleme yaplmasna gerek görülmemitir. 2013 yl içerisinde 31 adet Yönetim Kurulu karar
alnm olup, bamsz üyelerce onaylanmayan önemli nitelikte saylan ilem veya ilikili taraf
ilemi bulunmamaktadr. Toplantlarda katlmn tam olmasna çallmakta ve kararlar oybirlii
ile alnmaktadr.
17. Yönetim Kurulunda Oluturulan Komitelerin Say, Yap ve Bamszl
irketimizin faaliyet gereksinimleri ve Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde oluturulan
komiteler, üyeleri, faaliyetleri ve prosedürler aada yer almaktadr. Komitelerde görev alan
Yönetim Kurulu üyeleri icrac deildir.
DENETM KOMTES :
(*)
(*)

Prof.Dr. Kamil Ylmaz
Abdullah Akyüz

: Bakan
: Üye

KURUMSAL YÖNETM KOMTES
(*)

Prof.Dr. Kamil Ylmaz
Volkan Kublay

: Bakan
: Üye

RSKN ERKEN SAPTANMASI KOMTES :
(*)

Abdullah Akyüz
Volkan Kublay

: Bakan
: Üye

(*) Bamsz Yönetim Kurulu Üyeleri

Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde, Denetim Komitesinin bakan ve üyesi, dier komitelerin
ise bakanlar bamsz yönetim kurulu üyelerinden olumaktadr. Muhasebe sistemi, finansal
bilgilerin kamuya açklanmas ve bamsz denetim irketinin belirlenerek süreçlerinin
gözetiminden sorumlu olan Denetim Komitesi senede en az dört kez toplanmaktadr. Kurumsal
yönetim ilkelerinin uygulanp uygulanmadnn takibi, pay sahipleri ile ilikilerin gözlenmesi ve
ayn zamanda Aday Gösterme, Ücret Komitelerinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim
Komitesi senede en az bir kere olmak üzere gerektii takdirde toplanmaktadr. Risklerin takibi,
deerlendirilmesi ve önlenmesine ilikin çalmalar yapmakla yükümlü olan Riskin Erken
Saptanmas Komitesi senede en az bir kere olmak üzere gerektii takdirde toplanmaktadr.
irkette 2 adet bamsz yönetim kurulu üyesi mevcuttur, bamsz yönetim kurulu üyelerinin
mevzuat gerei her komitede bulunma zorunluluu, Sermaye Piyasas Kurulu’nun III-48.2 sayl
teblii gerei atanm olan iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin üstlendii sorumluluk
ile ilgili Komitelerin sorumluluunun ayn paralelde olmas ve ayn zamanda konularn ilintili
olmas sebebiyle bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almas durumu ortaya
çkmaktadr.
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18. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas
Yönetim Kurulu tarafndan iç kontrol ve risk yönetim sistemleri oluturulmu olup, güncel ç
Kontrol Yönetmelii 30.09.2011 tarihinden itibaren, risk tanmlarn, risk ölçüm mekanizmalarn
ve prosedürleri içeren Risk Politikalar ve Risk Katalou ise 30.09.2011 tarihinden itibaren
yürürlüe girmitir.
irket iç kontrol faaliyetleri ve risk hesaplamalar hususunda imzalanan sözleme kapsamnda 
Yatrm Menkul Deerler A..’den hizmet almakta olup bu çerçevede iç kontrol faaliyetleri ile risk
ölçümleri düzenli olarak yaplmakta ve raporlanmaktadr. ç Kontrol Raporlar, iç kontrolden
sorumlu Yönetim Kurulu üyesi tarafndan incelenerek Yönetim Kurulunun bilgilerine sunulmakta,
Risk Raporlar ise Riskin Erken Saptanmas komitesi tarafndan deerlendirilmektedir.
19. irketin Stratejik Hedefleri
irket faaliyetine ilikin yatrm stratejisi ve karlatrma ölçütü belirlenmekte, bu aamada
portföy yöneticilerinin piyasa beklentileri ve portföy dalmna ilikin görüleri alnmakta, konu
Yönetim kurulu tarafndan deerlendirilerek yatrm stratejisi ve karlatrma ölçütüne karar
verilmektedir. lgili karar kamuya açklanmakta ve irketin internet sitesinde yer almaktadr.
Yönetim Kurulu, kendilerine yaplan periyodik raporlamalar ile aylk olarak irketin faaliyetlerini
gözden geçirmekte ve performansn takip etmektedir.
20. Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyeleri, irkette görev yapan her kademedeki yönetici ve çalanlarn
ücretlendirme esaslarn içeren Ücretlendirme Politikas 21.03.2012 tarihinden itibaren yürürlüe
girmi, Kamuyu Aydnlatma Platformu ve irketin internet sitesinden kamuya duyurulmu, ayn
zamanda 02.04.2012 tarihli olaan genel kurul toplantsnda ortaklarn bilgilerine sunulmutur.
Kurumsal Yönetim Komitesi, ilgili politika çerçevesinde irketin ücretlendirme uygulamalarn
izler, denetler, gerektiinde analiz ve deerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim
Kurulu üyelerine, genel kurulca onaylanan tutarda aylk huzur hakk ödenmektedir. Yönetim
kurulu ve üst düzey personele ödenen ücret ve/veya menfaatler irketin finansal raporlarnda ve
yllk faaliyet raporunda kamuya açklanmaktadr.
Mevzuat ve ana sözlemesi gerei huzur hakk, ücret ve kar pay gibi faaliyetlerinin gerektirdii
ödemeler dnda irket, mal varlndan ortaklarna, yönetim ve denetim kurulu üyelerine,
personeline ya da üçüncü kiilere herhangi bir menfaat salayamaz.
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RKET ETK KURALLARI

Faaliyet alan portföy iletmecilii olan  Yatrm Ortakl A.., portföyünün etkin ve
rasyonel bir ekilde yönetilmesini ve bu sayede yatrmclarna düzenli ve yüksek bir getiri
salamay hedeflemektedir. irket çalanlar bu hedefi gerçekletirirken aada yer alan etik
kurallara uyarlar.

 YATIRIM ORTAKLII A..,
-

-

Nitelii ve faaliyeti gerei balantl olduu her türlü hukuki snrlamalara ve mevzuata
uyar.
Faaliyetlerini eitlik, effaflk, hesap verebilirlik, sorumluluk ilkelerinin çerçevesinde
yürütür.
Portföyünün riskin datlmas ilkesi çerçevesinde profesyonel ve güvenilir bir anlay ile
yönetilmesini salar.
irket ile ilgili menfaat sahiplerinin haklarna sayg duyar, onlar korur, irketin durumu
hakknda gerektii ekilde bilgilendirilmelerini salar.
Çkar çatmalarna engel olacak her türlü önlemi alr.
irketin hazrlad, kamuya açklad ve düzenleyici otoritelere sunduu verilerin
tamamen doru, eksiksiz ve anlalabilir olmas ve zamannda açklanmas konusunda
azami gayreti sarf eder.
irketin her çalann irket bünyesinde eit kabul eder, adil ve güvenli bir çalma ortam
salar.
Çalanlarnn kiilik onurlarn ve yasalarla tannm haklarn korur.

ÇALIANLAR;
- Yasalara ve irket içi düzenlemelere uygun davranrlar.
-  Yatrm Ortakl A..’nin adn ve saygnln benimser ve korurlar.
- Birbirleriyle, astlaryla ve üstleriyle olan ilikilerinde ölçülü ve dikkatli davranrlar.
- Menfaat teminine ve/veya çkar çatmasna neden olabilecek ilikilerden kaçnrlar.
- Mesleki bilgi ve deneyimlerini artrma ve kendilerini gelitirme hususunda devaml gayret
gösterirler.
- irkete ait sr olabilecek nitelikteki bilgileri saklama yükümlülüünün bilincindedirler.
- irket malvarl ve kaynaklarnn doru kullanm konusunda hassasiyet gösterirler.
- Etik kurallara aykr herhangi bir durumda yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
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