øù YATIRIM ORTAKLIöI
ANONøM ùøRKETø

2017 YILI FAALøYET RAPORU

ùøRKETøN ÜNVANI

:

øù YATIRIM ORTAKLIöI ANONøM ùøRKETø

MERKEZø

:

østanbul

KURULUù TARøHø

:

16/08/1995

FAALøYETø

:

Sermaye piyasasÕ araçlarÕ ile kÕymetli madenlerden oluúan
portföyün iúletilmesi.

TøCARET SøCøL NO

:

367835

ADRESø

:

Büyükdere Cad. øú Kuleleri Kule 1 Kat:5 Levent/østanbul

TELEFON – FAKS

:

212/ 284 17 10 - 212/ 284 16 70

øNTERNET SøTESø

:

www.isyatort.com.tr

RAPORUN DÖNEMø

:

01.01.2017 – 31.12.2017

ÇIKARILMIù SERMAYESø

:

160.599.284 TL

KAYITLI SERMAYESø

:

300.000.000 TL

Misyonumuz; ùirketimiz portföyünün mevzuat ve ana sözleúmeye uygun olarak, riskin
da÷ÕtÕlmasÕ ilkesi do÷rultusunda etkin, tutarlÕ ve rasyonel bir úekilde profesyonelce
yönetilmesi ve Kâr PayÕ Da÷ÕtÕm PolitikamÕz paralelinde pay sahiplerine yÕllar itibariyle
düzenli bir temettü gelirinin sa÷lanmasÕdÕr.
Vizyonumuz; De÷iúen piyasa úartlarÕ paralelinde yatÕrÕm stratejisini, riski de optimum
düzeyde tutacak úekilde güncelleyerek pay sahiplerine düzenli kâr payÕ da÷ÕtÕmÕnÕ sa÷lamak
ve bu çerçevede tercih edilen bir kolektif yatÕrÕm kuruluúu olmaktÕr.
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øù YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.

22 MART 2018 TARøHLø
OLAöAN GENEL KURUL GÜNDEMø

1- AçÕlÕú, ToplantÕ BaúkanlÕ÷Õ’nÕn oluúturulmasÕ ve toplantÕ tutanaklarÕnÕn imzalanmasÕ için ToplantÕ
BaúkanlÕ÷Õ’na yetki verilmesi,
2- 2017 yÕlÕna iliúkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Ba÷ÕmsÕz Denetim Kuruluúuna ait raporun
okunmasÕ ve müzakeresi,
3- 2017 yÕlÕ finansal tablolarÕnÕn incelenmesi, görüúülmesi ve onaylanmasÕ,
4- 2017 yÕlÕna ait kâr da÷ÕtÕmÕnÕn görüúülerek karara ba÷lanmasÕ ve kâr da÷ÕtÕm tarihinin
belirlenmesi,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yÕlÕ çalÕúmalarÕndan dolayÕ ibrasÕ,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanmasÕ,
8- Ba÷ÕmsÕz Denetim Kuruluúunun seçimi,
9- 2017 yÕlÕ içinde yapÕlan ba÷Õú ve yardÕmlar hakkÕnda bilgi sunulmasÕ,
10- 2018 yÕlÕ içerisinde yapÕlabilecek ba÷Õúlara iliúkin üst sÕnÕrÕn belirlenmesi,
11- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazÕlÕ muameleleri yapabilmeleri için
Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
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I. ORTAKLIK YAPISI
ùirketin 31.12.2017 tarihi itibariyle ortaklÕk yapÕsÕ aúa÷Õda yer almaktadÕr.

Ortaklar

Grubu

øú YatÕrÕm Menkul De÷erler Aù
øú YatÕrÕm Menkul De÷erler Aù
T.SÕnai KalkÕnma BankasÕ Aù
YatÕrÕm Finansman Menkul De÷erler Aù
YatÕrÕm Finansman Menkul De÷erler Aù
Anadolu Hayat Emeklilik Aù
Anadolu Hayat Emeklilik Aù
Anadolu Anonim Türk Sigorta ùirketi
Di÷er

A
B
B
A
B
A
B
B
B

Toplam

Pay TutarÕ (TL)

Pay OranÕ
(% )

2.347.411
44.106.690
2.757.169
1.185.072
618.429
592.536
574.662
278.394
108.138.921

1,46
27,47
1,72
0,73
0,39
0,37
0,36
0,17
67,33

160.599.284

100,00

ùirket sermayesi her biri 1 (bir) Kuruú nominal de÷erinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrÕlmÕú
olup, hisselerin 4.125.019 TL’sÕ (A) Grubu, 156.474.265 TL’sÕ (B) Grubu’dur. Yönetim Kurulu
üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon) adet oy hakkÕna, (B)
Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkÕna sahiptir.
II. YÖNETøM KURULU
Yönetim Kurulu üyeleri 22 Mart 2017 tarihli ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda bir sonraki ola÷an
genel kurul toplantÕsÕna kadar görev yapmak üzere seçilmiú olup, ùirketimizde icra görevleri
bulunmamaktadÕr. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmiúleri ve yürüttükleri görevlere iliúkin
bilgiler faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim ølkeleri Uyum Raporu bölümünde yer almaktadÕr.
AdÕ SoyadÕ

Görevi

Seçim Tarihi

Kenan AyvacÕ

: Baúkan

22.03.2017

RÕfat Cenk Aksoy

: Baúkan Vekili

22.03.2017

Volkan Kublay

: Üye

22.03.2017

Mehmet Rasgelener

: Üye

22.03.2017

Serhat Gürleyen

: Üye

22.03.2017

Abdullah Akyüz

: Üye (Ba÷ÕmsÕz)

22.03.2017

øbrahim Kurban

: Üye (Ba÷ÕmsÕz)

22.03.2017
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KOMøTELER :
DENETøMDEN SORUMLU KOMøTE
øbrahim Kurban
Abdullah Akyüz

: Baúkan
: Üye

KURUMSAL YÖNETøM KOMøTESø
øbrahim Kurban
Volkan Kublay
F.Nilüfer BaúarÕr Kutlutürk (*)
(*)

: Baúkan
: Üye
: Üye

YatÕrÕmcÕ iliúkilerinden sorumlu yönetici

RøSKøN ERKEN SAPTANMASI KOMøTESø
Abdullah Akyüz
Volkan Kublay

: Baúkan
: Üye

ÜST YÖNETøM
Yeúim Tükenmez

: Genel Müdür
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ORGANøZASYON ùEMASI

YÖNETøM KURULU

GENEL MÜDÜR

TEFTøù BøRøMø

AVUKAT

MÜDÜR

MÜDÜR YARDIMCISI

YETKøLø

ùirketin personel sayÕsÕ yÕl sonu itibariyle 6’dÕr. ùirketimizde toplu sözleúme uygulamasÕ
bulunmamakta olup, çalÕúanlara sa÷lanan haklar hususunda ilgili mevzuat ve iç düzenlemeler esas
alÕnmaktadÕr.
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III. GENEL EKONOMøK DURUM
2017 yÕlÕ geliúmiú ülkelerdeki merkez bankalarÕnÕn toplantÕlarÕnÕn ve atacaklarÕ adÕmlarÕn küresel
ekonominin gündeminde ön planda yer aldÕ÷Õ bir yÕl olmuútur. ABD Merkez BankasÕ (Fed) 13
AralÕk’ta sona eren yÕlÕn son toplantÕsÕnda politika faizini beklentiler do÷rultusunda 25 baz puan
artÕrarak % 1,25 - % 1,50 aralÕ÷Õna yükseltmiú, böylelikle öngörüldü÷ü üzere 2017 yÕlÕnda politika
faizini üç kez artÕrarak 75 baz puan yukarÕ çekmiútir. øngiltere Merkez BankasÕ (BoE), KasÕm
ayÕndaki toplantÕsÕnda politika faizini 10 yÕldan sonra ilk kez artÕrmÕú ve % 0,25 olan politika faiz
oranÕnÕ % 0,50’ye yükseltmiútir.
MayÕs ayÕnda Fransa’da gerçekleútirilen CumhurbaúkanlÕ÷Õ seçimlerinden Macron’un galip
çÕkmasÕ piyasalarÕ ve ekonomik beklentileri olumlu yönde etkilenmiú, Euro AlanÕ’na iliúkin
veriler ekonomik aktivitenin güçlenmeye devam etti÷ini göstermiútir.
Türkiye ekonomisi yÕlÕn üçüncü çeyre÷inde zincirlenmiú hacim endeksine göre bir önceki yÕlÕn
aynÕ dönemine kÕyasla %11,1 ile beklentilerin üzerinde büyüyerek son 6 yÕlÕn en güçlü
performansÕnÕ sergilemiútir. Enflasyon oranlarÕ yÕl sonu itibariyle TÜFE’de % 11,92, ÜFE’de ise
15,47 olarak gerçekleúmiútir.
2017 yÕlÕ genel olarak küresel risk iútahÕnÕn artÕú kaydetti÷i bir yÕl olmuú, bu durumdan olumlu
olarak etkilenen BøST-100 endeksi son dönemde ABD ile yaúanan vize sorununun çözülmesinin
de etkisiyle yÕlÕ % 47,6 oranÕnda artÕú ile 115.333 puandan kapatmÕútÕr.
TCMB 14 AralÕk’taki yÕlÕn son toplantÕsÕnda Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranÕnÕ, daha
yüksek faiz artÕrÕm beklentilerine karúÕlÕk, 50 baz puan artÕrarak % 12,75’e yükseltmiú, toplantÕ
sonrasÕ yapÕlan açÕklamada TCMB’nin fiyat istikrarÕnÕ sa÷lamak için elindeki bütün araçlarÕ
kullanmaya devam edece÷i vurgulanÕrken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileúme ve
hedeflerle uyum sa÷lanana kadar para politikasÕndaki sÕkÕ duruúun sürdürülece÷i ifade edilmiútir.
2 yÕllÕk gösterge DøBS faizi 2017 yÕlÕnÕ % 13,4 seviyesinden tamamlamÕú, Türk LirasÕ karúÕsÕnda
bir önceki yÕlÕ sonuna göre ABD DolarÕ % 6,8 oranÕnda, Euro ise % 22,2 oranÕnda de÷er
kazanmÕútÕr.
IV.

SEKTÖRDEKø DURUM

Menkul kÕymet yatÕrÕm ortaklÕklarÕ, sermaye piyasasÕ araçlarÕ ile ulusal ve uluslararasÕ borsalarda
veya borsa dÕúÕ organize piyasalarda iúlem gören altÕn ve di÷er kÕymetli madenlerden oluúan
karma portföyü iúletmek üzere anonim ortaklÕk úeklinde ve kayÕtlÕ sermaye esasÕna göre kurulan
sermaye piyasasÕ kurumlarÕdÕr.
Menkul kÕymet yatÕrÕm ortaklÕklarÕnÕn yÕl içinde en son açÕkladÕklarÕ 29 AralÕk 2017 tarihli
portföy de÷er tablolarÕna göre toplam net aktif de÷erleri 477,3 milyon TL olarak gerçekleúmiútir.
V.

ùøRKETøN FAALøYETLERø VE FøNANSAL DURUMU
ùirket portföyü, Yönetim Kurulunca belirlenen eúik de÷er ve yatÕrÕm stratejisi çerçevesinde øú
Portföy Yönetimi A.ù. tarafÕndan riskin da÷ÕtÕlmasÕ ilkesi do÷rultusunda profesyonel olarak
yönetilmektedir. YÕl içinde portföyün ortalama da÷ÕlÕmÕ; % 4,2 oranÕnda hisse, % 36,4 oranÕnda
borçlanma araçlarÕ, % 42,9 oranÕnda eurobond, % 2 oranÕnda yatÕrÕm fonu, % 4,9 oranÕnda vadeli
mevduat, %9,6 oranÕnda ters repo, Borsa Para PiyasasÕ iúlemleri ve Viob nakit teminatÕ úeklinde
gerçekleúmiútir. 29 AralÕk 2017 itibariyle 240.156.274.-TL tutarÕndaki ùirket net aktif de÷erinin
sektör içindeki payÕ % 50,3’dür.
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2017 yÕlÕ içinde portföyün ortalama da÷ÕlÕmÕ;

ùirket portföyünde 29 AralÕk 2017 itibariyle % 3,8 oranÕnda Endeks, % 41 oranÕnda ise USD
bazlÕ olmak üzere toplam % 44,8 oranÕnda kÕsa pozisyon Vadeli øúlem Sözleúmeleri
bulunmaktadÕr.
01.01.2017– 31.12.2017 döneminde geçerli olan eúik de÷er ile yatÕrÕm stratejisi ;
01.01.2017 tarihinden itibaren portföy yönetimi performans ölçümünde, karúÕlaútÕrma ölçütü
uygulamasÕnÕn yerine mutlak getiri hedeflemesi (eúik de÷er) uygulamasÕna geçilmiú, 2017 yÕlÕ
için eúik de÷er net % 10,70 olarak belirlenmiútir.
YatÕrÕm stratejisi ;
% 0 - % 100
% 0 - % 100
% 0 - % 30
% 0 - % 30
% 0 - % 30
% 0 - % 20
% 0 - % 20
% 0 - % 10
% 0 - % 10

Eurobond
Özel Sektör Borçlanma AraçlarÕ
Pay
Devlet øç Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Takasbank Borsa Para PiyasasÕ iúlemleri
YatÕrÕm Fonu
Vadeli Mevduat
KÕymetli Madenler ve KÕymetli Madenlere dayalÕ Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕ
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2017 yÕlÕ içinde gerçekleútirilen iúlem hacimleri ve net kârlar;

Hisseler
Borçlanma Senetleri
Eurobondlar (*)
YatÕrÕm FonlarÕ

2017
øúlem
Net
Hacmi
Kar/(Zarar)
(TL)
(TL)
1.273.908.530
3.126.917
82.158.868
213.204
183.493.354
(454.571)
44.992.131
110.626

2016
øúlem
Net
Hacmi
Kar/(Zarar)
(TL)
(TL)
712.118.536
(244.661)
294.990.159
(726)
-

(*) EurobondlarÕn iúlem hacmi 48.647.460 Amerikan DolarÕdÕr.

BaúlÕca Finansal Göstergeler ;

Aktif Büyüklü÷ü (TL)
Borç ToplamÕ (TL)
Ödenmiú Sermaye (TL)
ÖzvarlÕk ToplamÕ (TL)
Net Kar /(Zarar) (TL)
HasÕlat (TL)
Piyasa De÷eri (TL)
Borsa KapanÕú FiyatÕ (TL) (*)

31.12.2017
240.446.293
697.967
160.599.284
239.748.326
25.182.077
769.275.100
154.175.313
0,96

31.12.2016
235.275.017
641.168
160.599.284
234.633.849
19.192.930
429.061.489
154.175.313
0,96

De÷iúim (%)
% 2,2
% 8,9
% 2,2
% 31,2
% 79,3
-

(*) 31.12.2016 tarihli kapanÕú fiyatÕ düzeltilmemiú fiyattÕr.

Toplam Borç / ÖzvarlÕk (%)
Kâr / Aktif ToplamÕ (%)
ÖzvarlÕk / Aktif ToplamÕ (%)

% 0,3
% 10,5
% 99,7

% 0,3
% 8,2
% 99,7

ùirketimizin 22 Mart 2017 tarihinde gerçekleútirilen 2016 yÕlÕna ait ola÷an genel kurul
toplantÕsÕnda alÕnan karar gere÷ince 24 Mart 2017 tarihinden itibaren çÕkarÕlmÕú sermayenin %
12,5’i oranÕnda 20.074.910,50 TL tutarÕnda nakit temettü da÷ÕtÕmÕ yapÕlmÕú, 1 TL olan bir önceki
gün kapanÕú fiyatÕmÕz (ISYAT) 24 Mart 2017 gün baúÕ itibariyle 0,88 TL olarak düzeltilmiútir.
Temettü da÷ÕtÕmÕ yansÕtÕlarak düzeltilmiú fiyatlar ile hesaplandÕ÷Õnda, ISYAT yÕl sonu itibariyle
% 14,3 oranÕnda de÷er kazanmÕú, temettü verimlili÷i % 12,5 oranÕnda gerçekleúmiútir.
ùirketimizin aktif toplamÕ 31 AralÕk 2017 itibariyle sene baúÕna göre, ödenen temettünün etkisi
arÕndÕrÕldÕ÷Õnda % 10,7 oranÕnda büyümüútür.
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VI.

RøSKLERE øLøùKøN DEöERLENDøRME VE RøSK YÖNETøM SøSTEMø :
ùirketin faaliyet konusu portföy iúletmecili÷idir. ùirket, faaliyeti gere÷i kaynaklarÕnÕn tamamÕnÕ
para ve sermaye piyasasÕ araçlarÕna yatÕrmakta oldu÷undan önemli sayÕlabilecek bir piyasa riski
ile karúÕ karúÕyadÕr. Piyasa riski, finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve
hisselerdeki fiyat de÷iúmelerine ba÷lÕ olarak ortaya çÕkan faiz oranÕ riski, hisse riski, türev araçlar
ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir. ùirket menkul kÕymetlerini rayiç de÷erler
ile de÷erleyerek portföy de÷iúimini günlük olarak takip etmekte, oluúturulan risk yönetim sistemi
gere÷ince portföy riskinin düzenli olarak hesaplanmasÕ ve raporlanmasÕ hususunda øú YatÕrÕm
Menkul De÷erler A.ù.’den hizmet almaktadÕr. ølgili raporlar Riskin Erken SaptanmasÕ Komitesi
ve Yönetim Kurulu tarafÕndan de÷erlendirilmekte, risk yönetim sisteminin etkin bir úekilde
faaliyet göstermesine çalÕúÕlmaktadÕr.

VII.

øÇ KONTROL FAALøYETLERø :
ùirketin tüm iú ve iúlemlerinin, mevzuat, ana sözleúme ve iç düzenlemelerine uygun olarak
düzenli, verimli ve etkin bir úekilde yürütülmesi, hesap, belge ve kayÕt düzeninin güvenirli÷inin,
bütünlü÷ünün sa÷lanmasÕ, hata, hile, usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacÕyla 2011 yÕlÕnda
iç kontrol sistemi oluúturulmuú ve konuya iliúkin øú YatÕrÕm Menkul De÷erler A.ù.’den hizmet
alÕnmaya baúlanmÕútÕr. 1 A÷ustos 2014 tarihinde ùirket bünyesinde Teftiú Biriminin
oluúturulmasÕyla iç kontrol faaliyetleri ilgili tarihten itibaren bu birim tarafÕndan üstlenilmiútir.
Bu kapsamda iç kontrol faaliyetleri düzenli olarak yürütülmekte, aylÕk olarak hazÕrlanan iç
kontrol raporlarÕ Yönetim Kurulunun bilgi ve de÷erlendirmelerine sunulmakta, iç kontrol
sisteminin etkin bir úekilde faaliyet göstermesine çalÕúÕlmaktadÕr.

VIII.

YÖNETøM KURULU KOMøTELERø :
Yönetim Kurulu tarafÕndan kurulan komiteler ve atanan üyeler raporun ikinci bölümünde yer
almaktadÕr. Denetimden Sorumlu Komitenin tamamÕ, di÷er komitelerin baúkanlarÕ ba÷ÕmsÕz
yönetim kurulu üyelerinden oluúmaktadÕr. ùirketin risk yönetim sistemi gere÷i hazÕrlanan risk
raporlarÕ Riskin Erken SaptanmasÕ Komitesi tarafÕndan de÷erlendirilmekte, risk düzeyinin
yükseldi÷i tespit edildi÷i takdirde alÕnabilecek önlemlere iliúkin çalÕúmalar yapÕlarak Yönetim
Kurulu bilgilendirilmektedir. Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin iúlevlerini de üstlenmiú olan
Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim ølkelerinin uygulanÕp uygulanmadÕ÷ÕnÕ,
uygulanmamasÕndan kaynaklanabilecek çÕkar çatÕúmalarÕnÕ tespit etmek ve gerekli gördü÷ü
takdirde iyileútirici çalÕúmalar yaparak Yönetim Kurulunu bilgilendirmekle sorumludur.
2003 yÕlÕnda kurulmuú olan Denetimden Sorumlu Komite ise muhasebe sistemi, finansal
bilgilerin kamuya açÕklanmasÕ, ba÷ÕmsÕz denetim úirketinin belirlenmesi, iç kontrol sisteminin
iúleyiúi ve etkinli÷i ile ba÷ÕmsÕz denetim süreçlerinin gözetiminden sorumludur. YÕl içinde
muhasebe ve iç kontrol sistemleri, ba÷ÕmsÕz denetim ve finansal raporlama süreçleri izlenmiú,
olumsuz bir bulguya rastlanmamÕú, usulüne uygun hareket edildi÷ine kanaat getirilmiútir.
Konuya iliúkin Yönetim Kuruluna üçer aylÕk hesap dönemleri itibariyle bilgi verilmiútir.
Komitelerin, ùirket faaliyetinin gerekliliklerine uygun, verimli olarak çalÕúmasÕna ve
iúlevselli÷ine özen gösterilmektedir. Komiteler yÕlda en az dört defa olmak üzere gerekti÷i
takdirde toplanmaktadÕr.
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Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sa÷lanan mali haklar :
ùirketin Yönetim Kurulu üyelerine aylÕk olarak Genel Kurul tarafÕndan onaylanan huzur hakkÕ
tutarÕ ödenmektedir. 2017 yÕlÕnda ùirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine
ödenen ücret ve mali haklar toplamÕ 1.087.823 TL’dir.
IX.

øLøùKøLø TARAF øùLEMLERø :
ùirketimizin iliúkili taraf iúlemleri, finansal tablolarÕmÕzÕn dipnotlarÕnda detaylÕ olarak
sunulmaktadÕr.
6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu’nun 199. maddesi gere÷i hazÕrlanan 2017 yÕlÕna ait Ba÷lÕ ùirket
Raporunun sonuç bölümü aúa÷Õda sunulmaktadÕr.
“ùirketimiz ile ana orta÷ÕmÕz olan øú YatÕrÕm Menkul De÷erler A.ù., nihai orta÷ÕmÕz olan T. øú
BankasÕ A.ù. ve di÷er grup úirketleri arasÕnda 2017 faaliyet yÕlÕ içinde gerçekleúen, raporda
ayrÕntÕlarÕ sunulan ticari iúlemler ùirket faaliyetinin gerektirdi÷i iúlemler olup, piyasada geçerli
olan emsal bedeller üzerinden gerçekleútirilmiútir. Hakim úirketin yönlendirmesiyle, hakim úirket
ya da ona ba÷lÕ bir úirket ile ùirketimiz arasÕnda, ùirketimiz aleyhine alÕnmÕú bir karar veya
zarara u÷ratÕcÕ bir iúlem bulunmamaktadÕr.”

X.

01.01.2017 – 31.12.2017 DÖNEMøNE øLøùKøN ÖNEMLø GELøùMELER :
Ola÷an Genel Kurul ve Kâr Da÷ÕtÕmÕ :
ùirketin 2016 yÕlÕna ait ola÷an genel kurul toplantÕsÕ fiziki ve elektronik ortamda 22 Mart 2017
tarihinde yapÕlmÕútÕr. ToplantÕya iliúkin ayrÕntÕlar faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim ølkeleri
Uyum Raporu bölümünde yer almaktadÕr
Ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda, yönetim kurulu üyeleri raporun ikinci bölümünde yer aldÕ÷Õ
úekilde belirlenmiú, ùirketin 2016 yÕlÕ da÷ÕtÕlabilir kârÕndan ve ola÷anüstü yedekler kaleminden
karúÕlanmak üzere çÕkarÕlmÕú sermayenin % 12,5’i oranÕnda, 20.074.910,50 TL tutarÕnda nakit
temettü da÷ÕtÕmÕna karar verilmiú, da÷ÕtÕm 24 Mart 2017 tarihinde baúlayarak 28 Mart 2017
tarihinde tamamlanmÕútÕr.
AyrÕca 2017 yÕlÕ için ba÷ÕmsÕz denetim úirketi olarak Güney Ba÷ÕmsÕz Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müúavirlik A.ù.’nin seçilmesine, ana sözleúme tadilinin onaylanmasÕna, Türk
Ticaret Kanununun 395 ile 396. maddelerinde yazÕlÕ muameleler için Yönetim Kurulu üyelerine
izin verilmesine ve 2017 yÕlÕ içinde yapÕlabilecek ba÷ÕúlarÕn üst sÕnÕrÕnÕn 125.000 TL olarak
belirlenmesine karar verilmiú, 2016 yÕlÕnda TC Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÕ÷Õ’na 15
Temmuz DayanÕúma KampanyasÕ kapsamÕnda 115.000 TL tutarÕnda ba÷Õú yapÕlmÕú oldu÷u
bilgisi sunulmuútur.
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Ana Sözleúme Tadili :
ùirketimizin mevcut kayÕtlÕ sermaye tavanÕnÕn 2017-2021 yÕllarÕ için yeniden belirlenmesi
amacÕyla ana sözleúmenin 11. maddesinin ve yönetim kuruluna borçlanma aracÕ ihraç yetkisinin
verilmesi amacÕyla ana sözleúmenin 9. maddesinin de÷iútirilmesini teminen, Sermaye PiyasasÕ
Kurulu'nun 02.02.2017 tarih, 12233903-320.06-E.1330 sayÕlÕ yazÕsÕ ile uygun bulunan, T.C.
Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ øç Ticaret Genel Müdürlü÷ü'nün 13 ùubat 2017 tarih, 50035491431.02-E-00022589720 sayÕlÕ yazÕsÕ ile onaylanan ùirketin Ana Sözleúme Tadil tasarÕsÕ 22 Mart
2017 tarihli ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda onaylanmÕútÕr. ølgili maddelerin yeni úekli aúa÷Õda
yer almaktadÕr.
YENø ùEKøL
BORÇLANMA SINIRI VE BORÇLANMA SENETLERø øLE ALMA-DEöøùTøRME HAKKINI
øÇEREN MENKUL KIYMETLERøN ÇIKARILMASI
Madde 9- ùirket, kÕsa süreli nakit ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak amacÕyla kamuya açÕkladÕ÷Õ son hesap
dönemine iliúkin yÕllÕk finansal tablolarÕnda yer alan özkaynak tutarÕnÕn % 20'sine kadar kredi kullanabilir
veya aynÕ sÕnÕrlar içinde kalmak ve Sermaye PiyasasÕ MevzuatÕna uymak suretiyle bono ihraç edebilir.
øhraç edilen bono bedellerinin nakit olmasÕ ve teslimi anÕnda tamamen ödenmesi úarttÕr. ùirket Yönetim
Kurulu, Sermaye PiyasasÕ Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde bono ihraç yetkisine sahiptir.
ÇÕkarÕlan bonolar tamamen satÕlmadÕkça veya satÕlmayanlar iptal edilmedikçe aynÕ türden yeni bono
çÕkarÕlmaz.
SERMAYE VE HøSSE SENETLERø
Madde 11- ùirketin kayÕtlÕ sermaye tavanÕ 300.000.000 TL'dÕr. Sermaye PiyasasÕ Kurulunca verilen
kayÕtlÕ sermaye tavanÕ izni, 2017-2021 yÕllarÕ (5 yÕl) için geçerlidir. 2021 yÕlÕ sonunda izin verilen kayÕtlÕ
sermaye tavanÕna ulaúÕlamamÕú olsa dahi, 2021 yÕlÕndan sonra yönetim kurulunun sermaye artÕrÕm kararÕ
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarÕ için Sermaye PiyasasÕ Kurulundan
izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almasÕ zorunludur.
ùirketin çÕkarÕlmÕú sermayesi 160.599.284 TL (yüzaltmÕúmilyonbeúyüzdoksandokuzbinikiyüzseksen-dört)
olup, her biri 1 (bir) Kuruú nominal de÷erinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrÕlmÕútÕr. Hisselerin
4.125.019
(dörtmilyonyüzyirmibeúbinondokuz)
Türk
LirasÕ
A
Grubu,
156.474.265
(yüzellialtÕmilyondörtyüzyetmiúdörtbinikiyüzaltmÕúbeú) Türk LirasÕ B Grubudur. ÇÕkarÕlmÕú sermayenin
tamamÕ nakden ödenmiútir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000
(Birmilyon) adet oy hakkÕna, (B) Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkÕna sahiptir.
ùirketin sermayesinin 134.662.500 Türk LirasÕ tamamen ödenmiú, 25.936.784 Türk LirasÕ ise TSKB
YatÕrÕm OrtaklÕ÷Õ A.ù.’nin 31.12.2011 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayÕlÕ Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve di÷er ilgili hükümlerine
göre devralÕnmasÕ sureti ile gerçekleútirilen birleúme sonucunda intikal eden ve østanbul Asliye 33. Ticaret
Mahkemesi’nin E.2012/17 dosya numarasÕ kapsamÕnda tanzim olunan 16.04.2012 tarihli bilirkiúi raporu
ve 02/04/2012 tarihli EczacÕbaúÕ Menkul De÷erler A.ù. tarafÕndan hazÕrlanan uzman kuruluú raporu ile
tespit edilen her iki úirket portföy de÷erleri esas alÕnarak saptanmÕú hisse de÷erlerinin denkleútirilmesi
sonucunda itibari olarak karúÕlanmÕútÕr. Birleúme nedeni ile ihraç olunacak beheri 1 Kuruú nominal de÷erde
2.593.678.400 adet hisse senedi birleúme oranÕ esas alÕnarak birleúme ile infisah eden TSKB YatÕrÕm
OrtaklÕ÷Õ A.ù. hissedarlarÕna da÷ÕtÕlmÕútÕr.
(A) Grubu hisseler nama yazÕlÕ, (B) Grubu hisseler hamiline yazÕlÕdÕr. PaylarÕn devri Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine ve SPK mevzuatÕ hükümlerine tabidir.
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Yönetim Kurulu, Sermaye PiyasasÕ MevzuatÕ hükümlerine uygun olarak kayÕtlÕ sermaye tavanÕna kadar
yeni hisse senedi ihraç ederek çÕkarÕlmÕú sermayesini artÕrmaya yetkilidir. Sermaye artÕrÕmÕna iliúkin
kararlar özel durumun açÕklanmasÕ kapsamÕnda kamuya duyurulur.
Sermaye artÕrÕmlarÕnda rüçhan hakkÕ kullanÕldÕktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkÕ kullanÕmÕnÕn
kÕsÕtlandÕ÷Õ durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal de÷erin altÕnda olmamak üzere piyasa fiyatÕ
ile halka arz edilir.
øç kaynaklardan yapÕlan artÕrÕm hariç, çÕkarÕlan pay senetleri tamamen satÕlarak bedelleri ödenmedikçe,
yeni pay çÕkarÕlamaz.
Sermaye PiyasasÕ Kanunu ve Sermaye PiyasasÕ Kurulu düzenlemelerinde öngörülen úartlarÕn varlÕ÷Õ
halinde pay sahiplerinin paylarÕnÕ ùirkete satarak ayrÕlma hakkÕ vardÕr. Paylarla ilgili olarak ayrÕlma hakkÕ,
gönüllü ya da zorunlu pay alÕm teklifi yapÕlmasÕ, ortaklÕktan çÕkarma hakkÕ ve satma hakkÕ gibi özellikli
durumlarda Sermaye PiyasasÕ Kurulu ilke ve esaslarÕna uygun hareket edilir.
Borsa dÕúÕ iktisap kavramÕ Borsa østanbul A.ù. düzenlemelerine göre belirlenir.
“Borsada kote” ibaresi hem Borsa østanbul A.ù.’de hem de yabancÕ borsalarda kote paylarÕ ifade eder.
YabancÕ borsa dÕúÕ iktisaplarÕ úirket tanÕmaz.
Borsaya kote nama yazÕlÕ paylarÕn borsada satÕlmalarÕ halinde, devralan kiúinin ùirketçe pay sahibi olarak
tanÕnmasÕnÕn ön úartÕ, anÕlan kiúinin iktisabÕnÕn ya Merkezi KayÕt Kuruluúu tarafÕndan ùirkete bildirilmesi
ya da ùirketin bu bilgilere teknik eriúiminin sa÷lanmasÕdÕr. Borsa dÕúÕ iktisaplarda devralanÕn ùirkete yazÕlÕ
baúvurusu úarttÕr. Bu bildirim ve eriúim sa÷lama iúlemleri yapÕlmadÕ÷Õ sürece, Türk Ticaret Kanununun
495. ve di÷er ilgili, özellikle 497 (4). maddeleri hüküm do÷urmaz.
Devralan, ùirket tarafÕndan tanÕnmadÕ÷Õ sürece, genel kurula katÕlamaz, oy hakkÕnÕ, bu hakka ba÷lÕ
haklarÕnÕ kullanamaz, iptal ve butlan davasÕ açamaz, bu davalara iliúkin tedbir talep edemez. Türk Ticaret
Kanununun 497(2), 2. cümlesi ile 3. fÕkra hükmü saklÕdÕr.
ùirketin kendi paylarÕnÕn iktisabÕna iliúkin Türk Ticaret Kanununun 379., Sermaye PiyasasÕ Kanununun
22. maddeleri ve ilgili di÷er mevzuat hükümleri saklÕdÕr.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileútirme esaslarÕ çerçevesinde kayden izlenir.

XI.

KÂR DAöITIM POLøTøKASI :

Yönetim Kurulumuzun 26.02.2014 tarihli toplantÕsÕnda alÕnan karar gere÷ince Kâr Da÷ÕtÕm
PolitikasÕ aúa÷Õdaki úekilde güncellenmiú ve 26 Mart 2014 tarihinde yapÕlan Genel Kurul
toplantÕsÕnda onaylanmÕútÕr. Bu çerçevede kâr da÷ÕtÕm politikasÕnÕn esaslarÕ aúa÷Õda yer
almaktadÕr.
-

Ana Sözleúmenin 33. maddesi gere÷ince, ùirketin net da÷ÕtÕlabilir dönem kârÕnÕn en az %
20’sinin birinci temettü olarak nakden da÷ÕtÕlmasÕ zorunludur.

-

Bir önceki yÕl sonu itibariyle oluúan net aktif de÷erin % 5’i veya ilgili yÕla ait net
da÷ÕtÕlabilir kârÕn % 30’undan hangisi yüksek ise asgari söz konusu tutarÕn nakit olarak
da÷ÕtÕlmasÕnÕn Genel Kurula teklif edilmesi kâr da÷ÕtÕm politikasÕ olarak benimsenmiútir.

-

Nakit kâr payÕ da÷ÕtÕmÕ, en geç kâr da÷ÕtÕm kararÕnÕn alÕndÕ÷Õ genel kurul toplantÕ tarihini
izleyen ikinci ayÕn sonuna kadar yapÕlÕr. Kaydi pay úeklindeki kâr payÕ da÷ÕtÕmÕ ise yasal
izinleri takiben gerçekleútirilir.

-

Pay sahipleri için genel kurul kararÕ ile belirlenen nakit kâr payÕ ödenmedikçe yönetim kurulu
üyelerine, ùirket çalÕúanlarÕna kâr payÕ ödemesi yapÕlmaz.
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XII. DøöER HUSUSLAR VE AÇIKLAMALAR :
-

2017 yÕlÕnda ùirket tarafÕndan yapÕlan ba÷Õú bulunmamaktadÕr.

-

YÕl içinde ùirketimiz aleyhine açÕlan bir dava bulunmamaktadÕr.

-

ùirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkÕnda uygulanan idari ve/veya adli yaptÕrÕm
bulunmamaktadÕr.

-

Portföy ve Net Aktif De÷er Tablosu ; ùirketin ilgili dönem içinde en son açÕklanan ayrÕntÕlÕ
portföy ve net aktif de÷er tablosu aúa÷Õda yer almaktadÕr.
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øù YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
PORTFÖY DEöER TABLOSU

Menkul KÕymetin Türü
1) HøSSE SENEDø
AracÕ Kurumlar
ISMEN
UlaútÕrma ve Depolama
THYAO
Bankalar
TSKB
Finansal Kiralama ve Factoring
ISFIN
Holding ve YatÕrÕm ùirketleri
ISGSY

øhraçcÕ Kurum

29.12.2017

Vade

KÕymet TanÕmÕ

Türk Hava YollarÕ
TSKB

øú Giriúim Sermayesi Y.O.

V) DøöER
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
Toplam BPP
KatÕlma Belgesi
KatÕlma Belgesi
KatÕlma Belgesi
Toplam KatÕlma Belgesi
Vadeli Mevduat
Vadeli Mevduat
Vadeli Mevduat
Vadeli Mevduat
Vadeli Mevduat
Vadeli Mevduat
Vadeli Mevduat
Toplam Vadeli Mevduat
VI) VADELø øùLEM SÖZLEùMELERø
KISA POZøSYONLAR
VOB
VOB
VOB
VOB
VII) VOB NAKøT TEMøNAT
VOB Nakit Teminat
Toplam VOB Nakit Teminat

24.01.2020
17.10.2019
10.10.2018
30.04.2020
24.04.2019
23.09.2021
30.10.2019
31.10.2018
22.10.2019
03.07.2019

TRSAKFKK1811
TRSAKFH12015
TRSALJFK1813
TRSAYGZ11810
TRFTPFC11816
TRFDNFK41815
TRFDSTF61813
TRFDSTF11818
TRSDEVA61813
TRSDOGH31910
TRFFIBA51827
TRFFBFK21817
TRFFBFK51814
TRFFIBA41810
TRFFINF61812
TRFFFKR31846
TRSFNBKE1815
TRSFNBKK1817
TRFGRFA51827
TRSGFYH31914
TRSGRFK41911
TRSGZDF51918
TRSTHALE2716
TRSISGY31915
TRSISGY61912
TRSKFTF81816
TRSKFTFK1817
TRSKCTFA1812
TRSORFNA1916
TRSOTKOK1815
TRFOYMD41810
TRFPASH21817
TRSRNSH11919
TRSSRTNE1912
TRSTBTF51819
TRSVKFB92719
TRFVDTF51818
TRFYKFK51816
TRSYKFK81816
TRSYDAT32212

XS1111101314
XS1057541838
XS0808632250
XS1121459074
XS0774764152
XS1028943089
XS1117601796
XS0987355939
XS1028938915
XS1083936028

02.01.2018
02.01.2018
03.01.2018
05.01.2018
29.01.2018
29.01.2018
TPO
TI1
ISZ
02.01.2018
17.01.2018
17.01.2018
17.01.2018
07.02.2018
07.02.2018
07.02.2018

31.01.2018
28.02.2018
28.02.2018
31.12.2018

F_USDTRY0118
F_XU0300218
F_USDTRY0218
F_USDTRY1218

70.100.000,00
1.900.000,00
8.000.000,00
990.000,00
2.400.000,00
2.430.000,00
2.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
790.000,00
500.000,00
2.500.000,00
350.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
910.000,00
900.000,00
500.000,00
1.000.000,00
4.500.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
2.700.000,00
2.000.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.900.000,00
1.680.000,00
4.000.000,00
600.000,00
750.000,000
1.000.000,00
1.600.000,00
2.000.000,00
70.100.000,00
23.950.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
3.550.000,00
2.600.000,00
2.800.000,00

Günlük Birim
De÷er

2,45

15,53

15,69

1,20

1,44

1,025

1,490

1,490

1,740

42,500

34,89

4
4
2
2
4
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
4
4
0
4
4
4
12
4
4
2
2
2
4
2
0
0
4
4
4
4
0
0
4
4

101,923
100,000
100,000
106,585
100,000
93,784
92,720
92,718
100,949
100,000
93,906
93,745
93,396
94,145
93,291
94,419
100,000
100,000
93,447
100,000
100,000
100,000
100,000
101,526
100,000
104,383
101,261
100,804
101,558
101,638
95,110
94,974
102,215
100,000
101,849
100,151
93,361
93,710
101,768
100,00000

101,996
105,390
102,150
105,367
103,030
95,958
92,996
99,884
101,131
101,624
95,608
98,550
95,462
96,568
93,774
97,642
103,088
101,729
94,981
100,024
103,522
102,058
101,022
100,315
100,172
102,770
101,353
101,045
101,765
99,438
96,663
98,293
103,116
103,402
100,831
100,648
95,005
95,426
102,237
100,915

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

99,66611
100,48476
99,88333
98,11333
103,93170
101,62444
101,52149
102,39690
100,80345
100,11479

102,270
102,698
101,061
102,156
103,971
102,816
102,498
101,879
102,663
102,164

10.000,00
10.000,00

AK FøNANSAL KøRALAMA
14.11.2018
AKFEN HOLDøNG
06.01.2020
ALJ FøNANSMAN
05.11.2018
AYGAZ A.ù.
26.01.2018
CREDITWEST
19.01.2018
DENøZ LEASING
20.04.2018
DESTEK FAKTORING
22.06.2018
Destek Faktoring A.ù.
05.01.2018
DEVA HOLDøNG
07.06.2018
DOöUù HOLDøNG
01.03.2019
FøBA BANKA
02.05.2018
FøBA FAKTORøNG
09.02.2018
FøBA FAKTORøNG
03.05.2018
FøBABANKA
04.04.2018
FøNANS FAKTORøNG
13.06.2018
FøNANS LEASING
06.03.2018
FøNANSBANK
19.10.2018
FøNANSBANK
23.11.2018
GARANTø FAKTORøNG
18.05.2018
GARANTø FøLO
25.03.2019
GARANTø FøNANSAL KøRAL 02.04.2019
GÖZDE GøRøùøM SERMAYES 24.05.2019
HALKBANK
22.10.2027
øù GAYRøMENKUL Y.O.
29.03.2019
øù GAYRøMENKUL Y.O.
28.06.2019
KOÇ FøAT KREDø FøNANSMA 08.08.2018
KOÇ FøAT KREDø FøNANSMA 21.11.2018
KOÇ FøNANSMAN
06.12.2018
ORFøN FøNANSMAN
06.12.2019
OTOKOÇ OTOMOTøV SAN.
09.11.2018
OYAK YATIRIM MENKUL DE 02.04.2018
PASHA BANK
16.02.2018
RÖNESANS HOLDøNG
24.01.2019
SARTEN AMBALAJ
11.10.2019
TEB FøNANSMAN
04.05.2018
VAKIFBANK
06.09.2027
VOLKSWAGEN DOöUù TÜK 15.05.2018
YAPI KREDø FøNANSAL KøRA 02.05.2018
YAPI KREDø FøNANSAL KøRA 03.08.2018
YDA øNùAAT
16.03.2022

Birim SatÕn
AlÕú FiyatÕ

1,26

868.495,89
868.495,89
1.474.999,00
1.474.999,00

øú Genel Finansal Kiralama A.

IV) YABANCI MENKUL KIYMETLER
YabancÕ Tahvil
AKBANK
YabancÕ Tahvil
GARANTø BANKASI
YabancÕ Tahvil
øù BANKASI
YabancÕ Tahvil
øù BANKASI
YabancÕ Tahvil
T.øHRACAT KREDø BANKAS
YabancÕ Tahvil
T.øHRACAT KREDø BANKAS
YabancÕ Tahvil
TSKB
YabancÕ Tahvil
VAKIFBANK
YabancÕ Tahvil
YAPI KREDø BANKASI
YabancÕ Tahvil
ZøRAAT BANKASI

Faiz
Ödeme
SayÕsÕ

2.820.928,94
0,05
0,05
477.434,00
477.434,00
0,00
0,00

øú YatÕrÕm Menkul De÷erler A.ù

II) GAYRøMENKUL SERTøFøKALARI
PMVR3
III) BORÇLANMA SENEDø
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Toplam Özel Sektör Tahvili

Nominal De÷er

259.948.912,31
1.953.000,00
1.287.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
200.000,00
800.000,00
7.240.000,00
226.094.164,00
42.766,00
5.000.000,00
231.136.930,00
1.000.000,00
1.082.638,48
3.243.482,46
5.148.268,97
3.000.000,00
3.097.592,40
5.000.000,00
21.571.982,31

24.501,00
4.119,00
610,00
9.772,00
10.000,00

3,8233
145,200
3,854
4,230

11.754.794,92
11.754.794,92
11.754.794,92
PORTFÖY DEöERø TOPLAMI (I+II+III+IV+V+V
HAZIR DEöERLER (+)
- Bankalar
ALACAKLAR (+)
- Takastan Alacaklar
- Di÷er Alacaklar
DøöER AKTøFLER (+)
BORÇLAR (-)
- Takasa Borçlar
- Di÷er Borçlar
NET VARLIK DEöERø
Pay SayÕsÕ
Pay BaúÕna Net Aktif De÷er
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Toplam De÷er

Toplam
De÷er
%

11.351.496,72 100,00%
0,12
0,00%
0,12
0,00%
7.490.939,46 65,99%
7.490.939,46
65,99%
0,01
0,00%
0,01
0,00%
1.294.058,88
1.294.058,88
2.566.498,26
2.566.498,26

Portföy
De÷eri
%
4,86%
0,00%
0,00%
3,21%
3,21%
0,00%
0,00%

11,40%
11,40%
22,61%
22,61%

0,55%
0,55%
1,10%
1,10%

348.850,00 100,00%
348.850,00 100,00%

0,15%
0,15%

70.880.387,41 100,00%
1.937.928,18
2,73%
8.431.214,40
11,89%
1.011.287,77
1,43%
2.528.805,12
3,57%
2.503.640,42
3,53%
1.919.167,00
2,71%
464.980,10
0,66%
998.843,20
1,41%
5.056.536,00
7,13%
802.830,79
1,13%
478.041,10
0,67%
2.463.738,25
3,48%
334.116,51
0,47%
965.676,50
1,36%
468.867,65
0,66%
976.423,50
1,38%
515.438,65
0,73%
508.644,90
0,72%
474.904,45
0,67%
910.215,31
1,28%
931.698,00
1,31%
510.290,10
0,72%
1.010.218,00
1,43%
4.514.175,00
6,37%
3.506.020,00
4,95%
2.055.402,80
2,90%
3.040.594,80
4,29%
2.728.206,09
3,85%
2.035.295,20
2,87%
1.193.260,20
1,68%
966.630,30
1,36%
982.928,80
1,39%
1.959.198,68
2,76%
1.737.154,44
2,45%
4.033.236,80
5,69%
603.885,30
0,85%
712.535,33
1,01%
954.262,50
1,35%
1.635.786,88
2,31%
2.018.308,40
2,85%
70.880.387,41 100,00%

30,37%
0,83%
3,61%
0,43%
1,08%
1,07%
0,82%
0,20%
0,43%
2,17%
0,34%
0,20%
1,06%
0,14%
0,41%
0,20%
0,42%
0,22%
0,22%
0,20%
0,39%
0,40%
0,22%
0,43%
1,93%
1,50%
0,88%
1,30%
1,17%
0,87%
0,51%
0,41%
0,42%
0,84%
0,74%
1,73%
0,26%
0,31%
0,41%
0,70%
0,86%
30,37%

92.477.619,66 100,00%
7.715.061,01
8,34%
11.620.941,01
12,57%
7.623.833,46
8,24%
1.926.610,03
2,08%
5.882.538,16
6,36%
3.878.110,40
4,19%
19.330.592,02
20,90%
13.641.907,16
14,75%
10.068.130,10
10,89%
10.789.896,33
11,67%

39,62%
3,31%
4,98%
3,27%
0,83%
2,52%
1,66%
8,28%
5,84%
4,31%
4,62%

46.589.906,61 100,00%
1.956.210,41
4,20%
1.289.094,46
2,77%
1.033.886,77
2,22%
2.004.616,52
4,30%
201.648,25
0,43%
806.592,99
1,73%
7.292.049,40 15,65%
4.111.522,37
8,82%
8.064.039,20
17,31%
5.355.660,00
11,50%
17.531.221,57 37,63%
1.035.260,27
2,22%
1.094.415,58
2,35%
3.279.361,69
7,04%
5.204.272,59
11,17%
3.016.541,81
6,47%
3.114.346,28
6,68%
5.022.437,42
10,78%
21.766.635,64 46,72%

19,96%
0,84%
0,55%
0,44%
0,86%
0,09%
0,35%
3,12%
1,76%
3,45%
2,29%
7,51%
0,44%
0,47%
1,41%
2,23%
1,29%
1,33%
2,15%
9,33%

104.561.774,70 100,00%
15.748.172,70
15,06%
8.857.200,00
8,47%
37.656.402,00
36,01%
42.300.000,00
40,45%

44,80%
6,75%
3,79%
16,13%
18,12%

11.754.794,92 100,00%
11.754.794,92 100,00%
11.754.794,92 100,00%

5,04%
5,04%
5,04%

233.403.055,32
13.040,73
13.040,73
9.847.115,98
8.260.437,40
1.586.678,58
4.682,22
3.111.620,44
2.334.000,00
777.620,44
240.156.273,81
160.599.284,00
1,50
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8,2%
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øù YATIRIM ORTAKLIöI Aù
31 ARALIK 2017 TARøHø øTøBARIYLA
FøNANSAL DURUM TABLOSU (BøLANÇO)
(Para Birimi – Türk LirasÕ (TL))

Dipnot
referanslarÕ

Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú
31 AralÕk 2017

Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú
31 AralÕk 2016

VARLIKLAR
Dönen VarlÕklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatÕrÕmlar
Ticari alacaklar
Di÷er alacaklar
øliúkili taraflardan di÷er alacaklar
Di÷er dönen varlÕklar

3
4
5
6
18
11

240.431.485
29.059.974
192.103.601
19.208.796
9.310
9.310
49.804

235.222.591
40.426.301
188.202.135
6.574.149
10.616
10.616
9.390

Duran VarlÕklar
Finansal yatÕrÕmlar
Maddi duran varlÕklar
Maddi olmayan duran varlÕklar

4
7
8

14.808
1
8.304
6.503

52.426
1
29.636
22.789

240.446.293

235.275.017

473.441

448.179

199.046
199.046
46.301
6.018
40.283
228.094

189.750
189.750
55.361
11.522
43.839
203.068

228.094

203.068

224.526
224.526

192.989
192.989

224.526

192.989

239.748.326
160.599.284
968.610
59.922
35.189.494
17.748.939
25.182.077

234.633.849
160.599.284
968.610
59.922
33.026.156
20.786.947
19.192.930

240.446.293

235.275.017

TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
KÕsa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
øliúkili taraflara ticari borçlar
øliúkili olmayan taraflara ticari borçlar
Di÷er borçlar
øliúkili taraflara di÷er borçlar
øliúkili olmayan taraflara di÷er borçlar
KÕsa vadeli karúÕlÕklar
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin
karúÕlÕklar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli karúÕlÕklar
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin
karúÕlÕklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiú sermaye
Sermaye düzeltme farklarÕ
Pay ihraç primleri
Kardan ayrÕlan kÕsÕtlanmÕú yedekler
Geçmiú yÕllar karlarÕ
Net dönem karÕ

5
18
6
18
6

10

10

12

12
12

TOPLAM KAYNAKLAR
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øù YATIRIM ORTAKLIöI Aù
31 ARALIK 2017 TARøHøNDE SONA EREN YILA AøT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Para Birimi – Türk LirasÕ (TL))

Dipnot
ReferanslarÕ

Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú
1 Ocak –
31 AralÕk
2017

Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú
1 Ocak –
31 AralÕk
2016

13
14

769.275.100
(741.201.566)

429.061.489
(406.956.067)

28.073.534

22.105.422

(2.891.457)
-

(2.907.216)
7
(5.283)

ESAS FAALøYET KARI

25.182.077

19.192.930

SÜRDÜRÜLEN FAALøYETLER
VERGø ÖNCESø KARI

25.182.077

19.192.930

-

-

25.182.077

19.192.930

25.182.077

19.192.930

17

0,1568

0,1195

17

0,1568

0,1195

SÜRDÜRÜLEN FAALøYETLER
HasÕlat
SatÕúlarÕn maliyeti
BRÜT KAR
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden di÷er gelirler
Esas faaliyetlerden di÷er giderler (-)

15
16

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)
SÜRDÜRÜLEN FAALøYETLER
DÖNEM KARI

17

DURDURULAN FAALøYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI
DÖNEM KARI
Sürdürülen faaliyetlerden pay baúÕna kazanç /
(zarar) (1 TL nominal hisseye karúÕlÕk)
Sürdürülen faaliyetlerden sulandÕrÕlmÕú pay
baúÕna kazanç / (zarar)
(1 TL nominal hisseye karúÕlÕk)
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øù YATIRIM ORTAKLIöI Aù
31 ARALIK 2017 TARøHøNDE SONA EREN YILA AøT
KAR VEYA ZARAR VE DøöER KAPSAMLI GELøR TABLOSU
(Para Birimi – Türk LirasÕ (TL))

Dipnot
ReferanslarÕ
DÖNEM KARI
Kar veya Zararda Yeniden
SÕnÕflandÕrÕlmayacaklar
TanÕmlanmÕú fayda planlarÕ yeniden ölçüm
kazançlarÕ/(kayÕplarÕ)

10

Kar veya Zararda Yeniden
SÕnÕflandÕrÕlacaklar
TOPLAM KAPSAMLI GELøR

25

Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú
1 Ocak –
31 AralÕk 2017

Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú
1 Ocak –
31 AralÕk 2016

25.182.077

19.192.930

-

-

7.311

(14.347)

-

-

25.189.388

19.178.583

26

31 AralÕk 2017 bakiyeleri
160.599.284

-

Ödenen temettüler

12

-

Toplam kapsamlÕ gelir

-

160.599.284

1 Ocak 2017 bakiyeleri

Transferler

160.599.284

-

Ödenen temettüler

31 AralÕk 2016 bakiyeleri

-

Toplam kapsamlÕ gelir

160.599.284

Ödenmiú
sermaye

-

12

Dipnot
referanslarÕ

Transferler

1 Ocak 2016 bakiyeleri

(Para Birimi – Türk LirasÕ (TL))

øù YATIRIM ORTAKLIöI Aù
31 ARALIK 2017 TARøHøNDE SONA EREN YILA AøT
ÖZKAYNAK DEöøùøM TABLOSU

968.610

-

-

-

968.610

968.610

-

-

-

968.610

Sermaye
düzeltme farklarÕ

59.922

-

-

-

59.922

59.922

-

-

-

59.922

Pay ihraç
primleri

35.189.494

-

-

2.163.338

33.026.156

33.026.156

-

-

1.498.784

31.527.372

Kardan ayrÕlan
kÕsÕtlanmÕú yedekler

17.748.939

(20.074.911)

7.311

17.029.592

20.786.947

20.786.947

(20.074.911)

(14.347)

4.413.089

36.463.116

25.182.077

-

25.182.077

(19.192.930)

19.192.930

19.192.930

-

19.192.930

(5.911.873)

5.911.873

Birikmiú karlar
Geçmiú yÕllar
Net dönem
karlarÕ
karÕ

239.748.326

(20.074.911)

25.189.388

-

234.633.849

234.633.849

(20.074.911)

19.178.583

-

235.530.177

Özkaynaklar

øù YATIRIM ORTAKLIöI Aù
31 ARALIK 2017 TARøHøNDE SONA EREN YILA AøT
NAKøT AKIù TABLOSU
(Para Birimi – Türk LirasÕ (TL))

Dipnot
ReferanslarÕ
A. øùLETME FAALøYETLERøNDEN NAKøT AKIùLARI
Net dönem karÕ
Dönem kar/zararÕ mutabakatÕ ile ilgili düzeltmeler:
Amortisman ve itfa paylarÕ
KarúÕlÕklar ile ilgili düzeltmeler :
- ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin karúÕlÕk gideri
Kar PayÕ geliri/ gideri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Gerçe÷e uygun de÷er kayÕp/(kazançlarÕ) ile ilgili düzeltmeler

7,8
10
13
13
13

øúletme sermayesinde gerçekleúen de÷iúimler:
Finansal yatÕrÕmlardaki de÷iúim
Ticari alacaklardaki de÷iúim
- øliúkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Di÷er alacaklardaki de÷iúim
- øliúkili taraflardan di÷er alacaklar
Peúin ödenmiú giderlerdeki de÷iúim
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalar kapsamÕndaki borçlardaki de÷iúim
Ticari borçlardaki de÷iúim
- øliúkili taraflara ticari borçlar
- øliúkili olmayan taraflara ticari borçlar
Di÷er borçlardaki de÷iúim
- øliúkili taraflara borçlar
- øliúkili olmayan taraflara borçlar
Faaliyetlerden elde edilen nakit akÕúlarÕ
AlÕnan temettüler

10

13

Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú

Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú

1 Ocak –
31 AralÕk
2017

1 Ocak –
31 AralÕk
2016

8.684.292

38.208.179

25.182.077

19.192.930

41.145
38.848
38.848
(49.820)
(27.819)
(2.901.934)
(2.899.580)

48.136
31.998
31.998
(818.006)
(93.733)
(4.776.396)
(5.608.001)

(999.531)
(12.634.647)
(12.634.647)
1.306
1.306
(40.415)
25.026
9.296
9.296
(9.060)
(5.504)
(3.556)
(13.648.025)

31.483.111
(5.621.579)
(5.621.579)
(10.616)
(10.616)
(1.508)
32.313
(2.088.307)
14.193
(2.102.500)
11.830
254
11.576
23.805.244

49.820
49.820

818.006
818.006

(3.527)
(3.527)
(3.527)

-

C. FøNANSMAN FAALøYETLERøNDEN KAYNAKLANAN NAKøT AKIùLARI
Ödenen temettüler
12

(20.074.911)
(20.074.911)

(20.074.911)
(20.074.911)

YABANCI PARA ÇEVøRøM FARKLARININ ETKøSøNDEN ÖNCE NAKøT VE
NAKøT BENZERLERøNDEKø NET ARTIù

(11.394.146)

18.133.268

-

-

(11.394.146)

18.133.268

40.219.165

22.085.897

28.825.019

40.219.165

B. YATIRIM FAALøYETLERøNDEN KAYNAKLANAN NAKøT AKIùLARI
Duran varlÕk alÕmlarÕndan kaynaklanan nakit çÕkÕúlarÕ
- Maddi duran varlÕk alÕmlarÕndan kaynaklanan nakit çÕkÕúlarÕ
7

D. YABANCI PARA ÇEVøRøM FARKLARININ NAKøT VE NAKøT
BENZERLERø ÜZERøNDEKø ETKøSø
NAKøT VE NAKøT BENZERLERøNDEKø NET ARTIù
E. DÖNEM BAùI NAKøT VE NAKøT BENZERLERø
DÖNEM SONU NAKøT VE NAKøT BENZERLERø

3
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øù YATIRIM ORTAKLIöI Aù
31 ARALIK 2017 TARøHøNDE SONA EREN YILA AøT
FøNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DøPNOTLAR
(Para Birimi – Türk LirasÕ (TL))

1.

ùøRKET’øN ORGANøZASYONU VE FAALøYET KONUSU
øú YatÕrÕm OrtaklÕ÷Õ Aù’nin (“ùirket”) amacÕ, Sermaye PiyasasÕ Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak ùirket’in ana sözleúmesinde belirtilen sermaye piyasasÕ faaliyetlerinde bulunmaktÕr.
ùirket, 1995 yÕlÕnda kurulmuú olup, øú Kuleleri Kule 1, Kat:5 Levent / østanbul adresinde faaliyet
göstermektedir. ùirket’in ana orta÷Õ, Türkiye øú BankasÕ Aù’nin bir iútiraki olan øú YatÕrÕm Menkul
De÷erler Aù’dir. ùirket 1 Nisan 1996 tarihinde halka arz olmuútur. ùirket’in fiili faaliyet konusu portföy
iúletmecili÷i olup, dönem içinde çalÕúan personelin ortalama sayÕsÕ 6’dÕr (31 AralÕk 2016: 6). øúletmenin
ba÷lÕ ortaklÕ÷Õ, iútiraki ve müúterek yönetime tabi teúebbüsü bulunmamaktadÕr. ùirket’in portföyü, øú
Portföy Yönetimi Aù tarafÕndan riskin da÷ÕtÕlmasÕ ilkesi do÷rultusunda profesyonel olarak
yönetilmektedir.

2.

FøNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA øLøùKøN ESASLAR

2.1

Sunuma øliúkin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan muhasebe standartlarÕ ve TMS’ye uygunluk beyanÕ
øliúikteki finansal tablolar Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayÕlÕ
Resmi Gazete’de yayÕmlanan II.- 14.1 No’lu “Sermaye PiyasasÕnda Finansal Raporlamaya øliúkin Esaslar
Tebli÷i” (“Tebli÷”) hükümleri uyarÕnca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim StandartlarÕ Kurumu
(“KGK”) tarafÕndan yayÕmlanan ve yürürlü÷e girmiú olan Türkiye Muhasebe StandartlarÕ'na (“TMS”)
uygun olarak hazÕrlanmÕútÕr. TMS; Türkiye Muhasebe StandartlarÕ, Türkiye Finansal Raporlama
StandartlarÕ (“TFRS”) ile bunlara iliúkin ek ve yorumlardan oluúmaktadÕr.
SPK’nÕn 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayÕlÕ KararÕ uyarÕnca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe StandartlarÕ'na uygun olarak finansal tablo hazÕrlayan úirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasÕna son verilmiútir. Buna istinaden, finansal
tablolarda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamÕútÕr.
Finansal tablolar ve tamamlayÕcÕ notlarÕ, SPK tarafÕndan açÕklanan raporlama formatlarÕna uygun olarak
sunulmuútur.
Finansal tablolar, gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal varlÕklarÕn haricinde, tarihi
maliyet esasÕna göre hazÕrlanmaktadÕr. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, varlÕklar için ödenen tutar esas
alÕnmaktadÕr.
ùirket’in 31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla düzenlenmiú finansal durum tablosu, bu tarihte sona eren yÕla ait
kar veya zarar tablosu, kar veya zarar ve di÷er kapsamlÕ gelir tablosu ile finansal tablolarÕ tamamlayÕcÕ
dipnotlar, 26 Ocak 2018 tarihinde Yönetim Kurulu tarafÕndan onaylanmÕútÕr. Genel Kurul’un finansal
tablolar yayÕmlandÕktan sonra de÷iútirme hakkÕ vardÕr.
2.1.2 Geçerli ve raporlama para birimi
ùirket’in finansal tablolarÕ, faaliyette bulundu÷u temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuútur. øúletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, ùirket’in geçerli
para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk LirasÕ (“TL”) cinsinden ifade edilmiútir.
2.1.3 KarúÕlaútÕrmalÕ bilgiler
øliúikteki finansal tablolar, ùirket’in finansal durumu, performansÕ ve nakit akÕúÕndaki e÷ilimleri
belirleyebilmek amacÕyla, önceki dönemle karúÕlaútÕrmalÕ hazÕrlanmaktadÕr. Finansal tablolarÕn
kalemlerinin gösterimi veya sÕnÕflandÕrÕlmasÕ de÷iúti÷inde karúÕlaútÕrÕlabilirli÷i sa÷lamak amacÕyla, önceki
dönem finansal tablolarÕ da buna uygun olarak yeniden sÕnÕflandÕrÕlmakta ve bu hususlara iliúkin olarak
açÕklama yapÕlmaktadÕr.
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2.2

Muhasebe PolitikalarÕndaki De÷iúiklikler ve Hatalar
Muhasebe politikalarÕnda yapÕlan önemli de÷iúiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalarÕ geriye
dönük olarak düzeltilir ve önceki dönem finansal tablolarÕ yeniden düzenlenir. ùirket’in cari dönem içinde
muhasebe politikalarÕnda de÷iúiklik ve tespit edilmiú önemli muhasebe hatasÕ bulunmamaktadÕr.

2.3

Muhasebe Tahminlerindeki De÷iúiklikler
Muhasebe tahminlerindeki de÷iúiklikler, yalnÕzca bir döneme iliúkin ise, de÷iúikli÷in yapÕldÕ÷Õ cari
dönemde, gelecek dönemlere iliúkin ise, hem de÷iúikli÷in yapÕldÕ÷Õ dönemde hem de gelecek dönemlerde,
ileriye yönelik olarak uygulanÕr. ùirket’in cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir
de÷iúiklik olmamÕútÕr.

2.4

Yeni ve düzeltilmiú standartlar ve yorumlar
31 AralÕk 2017 tarihi itibariyle sona eren yÕla ait finansal tablolarÕn hazÕrlanmasÕnda esas alÕnan muhasebe
politikalarÕ aúa÷Õda özetlenen 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle geçerli yeni ve de÷iútirilmiú TFRS standartlarÕ
ve TFRYK yorumlarÕ dÕúÕnda önceki yÕlda kullanÕlanlar ile tutarlÕ olarak uygulanmÕútÕr. Bu standartlarÕn
ve yorumlarÕn ùirket’in mali durumu ve performansÕ üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açÕklanmÕútÕr.
i) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de÷iúiklik ve yorumlar
TMS 7 Nakit AkÕú TablolarÕ (De÷iúiklikler)
KGK AralÕk 2017’de, TMS 7 Nakit AkÕú TablolarÕ standardÕnda de÷iúikliklerini yayÕnlamÕútÕr.
De÷iúiklikler, ùirket’in, finansal tablo kullanÕcÕlarÕnÕn finansman faaliyetlerinden kaynaklanan
yükümlülüklerdeki de÷iúiklikleri de÷erlendirebilmeleri için gerekli açÕklamalarÕ, nakit akÕúlarÕndan
kaynaklanan de÷iúiklikleri ve nakit akÕúÕ yaratmayan de÷iúiklikleri içerecek úekilde sunmasÕ için TMS 7’ye
açÕklÕk getirilmesini amaçlamaktadÕr. Dipnot açÕklamalarÕndaki iyileútirmeler, úirketlerin finansal
borçlarÕndaki de÷iúiklikler için bilgi sa÷lamasÕnÕ gerektirmektedir. De÷iúiklikler, 1 Ocak 2017 ve
sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için uygulanacaktÕr. ùirket’in bu de÷iúiklikleri ilk kez
uygulamasÕnda, önceki dönemlere iliúkin karúÕlaútÕrmalÕ bilgi sunulmasÕna gerek yoktur.
TMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleúmemiú Zararlar için Ertelenmiú Vergi VarlÕklarÕnÕn
Muhasebeleútirilmesi (De÷iúiklikler)
KGK AralÕk 2017’de, TMS 12 Gelir Vergileri standardÕnda de÷iúikliklerini yayÕnlamÕútÕr. YapÕlan
de÷iúiklikler gerçe÷e uygun de÷eri ile ölçülen borçlanma araçlarÕna iliúkin ertelenmiú vergi
muhasebeleútirilmesi konusunda açÕklÕk getirmektedir. De÷iúiklikler; gerçekleúmemiú zararlar için
ertelenmiú vergi varlÕklarÕnÕn muhasebeleútirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farklÕlÕklarÕ gidermeyi amaçlamaktadÕr. De÷iúiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktÕr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak,
de÷iúikliklerin ilk kez uygulandÕ÷Õ dönem, karúÕlaútÕrmalÕ sunulan ilk dönemin açÕlÕú özkaynaklarÕndaki
etki, açÕlÕú geçmiú yÕllar karlarÕ/zararlarÕ ve di÷er özkaynak kalemleri arasÕnda ayrÕútÕrÕlmadan, açÕlÕú
geçmiú yÕllar karlarÕ/zararlarÕnda (ya da uygun olmasÕ durumunda bir di÷er özkaynak kaleminde)
muhasebeleútirilebilecektir. ùirket bu muafiyeti uygulamasÕ durumunda, finansal tablo dipnotlarÕnda
açÕklama yapacaktÕr. De÷iúiklik ùirket için geçerli de÷ildir ve ùirket’in finansal durumu veya performansÕ
üzerinde etkisi olmayacaktÕr.
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TFRS YÕllÕk øyileútirmeler – 2014-2016 Dönemi
KGK AralÕk 2017’de, aúa÷Õda belirtilen standartlarÕ de÷iútirerek, TFRS StandartlarÕ 2014-2016 dönemine
iliúkin YÕllÕk øyileútirmelerini yayÕnlamÕútÕr:
-

-

-

TFRS 1 “UluslararasÕ Finansal Raporlama StandartlarÕnÕn ølk UygulamasÕ”: Bu de÷iúiklik, bazÕ
TFRS 7 açÕklamalarÕnÕn, TMS 19 geçiú hükümlerinin ve TFRS 10 YatÕrÕm øúletmeleri’nin kÕsa
dönemli istisnalarÕnÕ kaldÕrmÕútÕr. De÷iúiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap
dönemleri için uygulanacaktÕr.
TFRS 12 “Di÷er øúletmelerdeki Paylara øliúkin AçÕklamalar”: Bu de÷iúiklik, iúletmenin, TFRS 5
SatÕú AmaçlÕ Elde Tutulan Duran VarlÕklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarÕnca satÕú amaçlÕ olarak
sÕnÕflandÕrÕlan ya da elden çÕkarÕlacak varlÕk grubuna dahil olup satÕú amaçlÕ olarak sÕnÕflandÕrÕlan
ba÷lÕ ortaklÕk, iútirak veya iú ortaklÕklarÕndaki paylarÕ için özet finansal bilgileri açÕklamasÕ
gerekmedi÷ine açÕklÕk getirmektedir. De÷iúiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap
dönemleri için uygulanacaktÕr.
TMS 28 “øútiraklerdeki ve øú OrtaklÕklarÕndaki YatÕrÕmlar”: Bu de÷iúiklik, iútirakteki veya iú
ortaklÕ÷Õndaki yatÕrÕm, bir giriúim sermayesi kuruluúu veya benzeri iúletmeler yoluyla dolaylÕ
olarak ya da bu iúletmelerce do÷rudan elde tutuluyorsa, iúletmenin, iútirakteki ve iú ortaklÕ÷Õndaki
yatÕrÕmlarÕnÕ TFRS 9 Finansal Araçlar uyarÕnca gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kâr veya zarara
yansÕtÕlan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iútirak veya iú ortaklÕ÷ÕnÕn ilk muhasebeleútirilmesi
sÕrasÕnda geçerli oldu÷una açÕklÕk getirmektedir. De÷iúiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasÕnda baúlayan
yÕllÕk hesap dönemleri için uygulanacaktÕr. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

De÷iúiklik ùirket için geçerli de÷ildir ve ùirket’in finansal durumu veya performansÕ üzerinde etkisi
olmayacaktÕr.
ii) YayÕnlanan ama yürürlü÷e girmemiú ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
ølgili döneme ait finansal tablolarÕn onaylanma tarihi itibariyle yayÕmlanmÕú fakat cari raporlama dönemi
için henüz yürürlü÷e girmemiú ve ùirket tarafÕndan erken uygulanmaya baúlanmamÕú yeni standartlar,
yorumlar ve de÷iúiklikler aúa÷Õdaki gibidir. ùirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlarÕn
yürürlü÷e girmesinden sonra finansal tablolarÕnÕ ve dipnotlarÕnÕ etkileyecek gerekli de÷iúiklikleri
yapacaktÕr.
TFRS 15 - Müúterilerle YapÕlan Sözleúmelerden Do÷an HasÕlat
KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Müúterilerle YapÕlan Sözleúmelerden Do÷an HasÕlat standardÕnÕ
yayÕnlamÕútÕr. YayÕnlanan bu standart, UMSK’nÕn Nisan 2016’da UFRS 15’e açÕklÕk getirmek için yaptÕ÷Õ
de÷iúiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni beú aúamalÕ model, hasÕlatÕn muhasebeleútirme ve ölçüm
ile ilgili gereklilikleri açÕklamaktadÕr. Standart, müúterilerle yapÕlan sözleúmelerden do÷an hasÕlata
uygulanacak olup bir iúletmenin ola÷an faaliyetleri ile ilgili olmayan bazÕ finansal olmayan varlÕklarÕn
(örne÷in maddi duran varlÕk çÕkÕúlarÕ) satÕúÕnÕn muhasebeleútirilip ölçülmesi için model oluúturmaktadÕr.
TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleridir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 15’e geçiú için iki alternatif uygulama sunulmuútur; tam geriye
dönük uygulama veya modifiye edilmiú geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiú geriye dönük uygulama
tercih edildi÷inde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarÕnda
karúÕlaútÕrmalÕ rakamsal bilgi verilecektir. De÷iúiklik ùirket için geçerli de÷ildir ve ùirket’in finansal
durumu veya performansÕ üzerinde etkisi olmayacaktÕr.
TFRS 9 Finansal Araçlar
KGK, Ocak 2017’de TFRS 9 Finansal Araçlar’Õ nihai haliyle yayÕnlamÕútÕr. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebeleútirme projesinin üç yönünü: sÕnÕflandÕrma ve ölçme, de÷er düúüklü÷ü ve finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 finansal varlÕklarÕn içinde yönetildikleri iú
modelini ve nakit akÕm özelliklerini yansÕtan akÕlcÕ, tek bir sÕnÕflama ve ölçüm yaklaúÕmÕna dayanmaktadÕr.
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Bunun üzerine, kredi kayÕplarÕnÕn daha zamanlÕ muhasebeleútirilebilmesini sa÷layacak ileriye yönelik bir
‘beklenen kredi kaybÕ’ modeli ile de÷er düúüklü÷ü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara
uygulanabilen tek bir model kurulmuútur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve di÷er iúletmelerin, finansal
borçlarÕnÕ gerçe÷e uygun de÷eri ile ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda, kendi kredi
de÷erliliklerindeki düúüúe ba÷lÕ olarak finansal borcun gerçe÷e uygun de÷erindeki azalmadan dolayÕ kar
veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu do÷uran “kendi kredi riski” denilen konuyu ele
almaktadÕr. Standart ayrÕca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamalarÕ ile daha iyi
iliúkilendirebilmek için geliútirilmiú bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak
2018 veya sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için geçerlidir ve standardÕn tüm gerekliliklerinin
erken uygulamasÕna izin verilmektedir. Alternatif olarak, iúletmeler, standarttaki di÷er úartlarÕ
uygulamadan, sadece “gerçe÷e uygun de÷er de÷iúimi kar veya zarara yansÕtÕlan” olarak belirlenmiú
finansal yükümlülüklerin kazanç veya kayÕplarÕnÕn sunulmasÕna iliúkin hükümleri erken uygulamayÕ tercih
edebilirler. Söz konusu de÷iúikli÷in ùirket’in finansal durumu ve performansÕ üzerindeki etkileri
de÷erlendirilmektedir.
TFRS 4 Sigorta Sözleúmeleri (De÷iúiklikler);
KGK AralÕk 2017’de, TFRS 4 ‘Sigorta Sözleúmeleri’ standardÕnda de÷iúiklikler yayÕmlamÕútÕr. TFRS 4’te
yapÕlan de÷iúiklik iki farklÕ yaklaúÕm sunmaktadÕr: ‘örtülü yaklaúÕm (overlay approach)’ ve ‘erteleyici
yaklaúÕm (deferral approach)’. Yeni de÷iútirilmiú standart:
a. Sigorta sözleúmeleri tanzim eden tüm úirketlere yeni sigorta sözleúmeleri standardÕ yayÕmlanmadan önce
TFRS 9 Finansal Araçlar standardÕnÕn uygulanmasÕndan oluúabilecek dalgalanmayÕ kar veya zarardan
ziyade di÷er kapsamlÕ gelirlerde muhasebeleútirme hakkÕ sa÷layacaktÕr, ve
b. Faaliyetleri a÷ÕrlÕklÕ olarak sigorta ile ba÷lantÕlÕ olan úirketlere TFRS 9 Finansal Araçlar standardÕnÕ
iste÷e ba÷lÕ olarak 2021 yÕlÕna kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. TFRS 9 Finansal Araçlar
standardÕnÕ uygulamayÕ erteleyen iúletmeler halihazÕrda var olan TMS 39 ‘Finansal Araçlar’ standardÕnÕ
uygulamaya devam edeceklerdir.
De÷iúiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için uygulanacaktÕr. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De÷iúiklik ùirket için geçerli de÷ildir ve ùirket’in finansal durumu veya
performansÕ üzerinde etkisi olmayacaktÕr.
TFRS Yorum 22 YabancÕ Para Cinsiden YapÕlan øúlemler ve Avans Bedelleri
KGK’nÕn 19 AralÕk 2017’de yayÕmladÕ÷Õ bu yorum yabancÕ para cinsinden alÕnan veya yapÕlan avans
ödemelerini kapsayan iúlemlerin muhasebeleútirilmesi konusuna açÕklÕk getirmektedir.
Bu yorum, ilgili varlÕ÷Õn, gider veya gelirin ilk muhasebeleútirilmesinde kullanÕlacak döviz kurunun
belirlenmesi amacÕ ile iúlem tarihini, iúletmenin avans alÕmÕ veya ödemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varlÕk veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleútirdi÷i tarih olarak belirtmektedir.
øúletmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya düzenledi÷i sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri dahil)
veya sahip oldu÷u reasürans poliçelerine uygulamasÕna gerek yoktur.
Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için uygulanacaktÕr. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu de÷iúikliklerin ùirket’in finansal durumu ve performansÕ
üzerindeki etkileri de÷erlendirilmektedir.
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TFRS 2 Hisse BazlÕ Ödeme øúlemlerinin SÕnÕflandÕrma ve Ölçümü (De÷iúiklikler)
KGK AralÕk 2017’de, TFRS 2 Hisse BazlÕ Ödemeler standardÕnda de÷iúiklikler yayÕnlamÕútÕr.
De÷iúiklikler, belirli hisse bazlÕ ödeme iúlemlerinin nasÕl muhasebeleútirilmesi gerekti÷i ile ilgili TFRS
2’ye açÕklÕk getirilmesini amaçlamaktadÕr. De÷iúiklikler aúa÷Õdaki konularÕn muhasebeleútirilmesini
kapsamaktadÕr;
a. nakit olarak ödenen hisse bazlÕ ödemelerin ölçümünde hakediú koúullarÕnÕn etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri açÕsÕndan net mahsup özelli÷i bulunan hisse bazlÕ ödeme iúlemleri,
c. iúlemin niteli÷ini nakit olarak ödenen hisse bazlÕ iúlemden özkayna÷a dayalÕ hisse bazlÕ iúleme
dönüútüren hüküm ve koúullardaki de÷iúiklikler.
De÷iúiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için uygulanacaktÕr. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De÷iúiklik ùirket için geçerli de÷ildir ve ùirket’in finansal durumu veya
performansÕ üzerinde etkisi olmayacaktÕr.
TMS 28 “øútiraklerdeki ve øú OrtaklÕklarÕndaki YatÕrÕmlar”da yapÕlan de÷iúiklikler (De÷iúiklikler)
KGK AralÕk 2017’de, TMS 28 øútiraklerdeki ve øú OrtaklÕklarÕndaki YatÕrÕmlar standardÕnda
de÷iúikliklerini yayÕnlamÕútÕr. Söz konusu de÷iúiklikler, iútirak veya iú ortaklÕ÷Õndaki net yatÕrÕmÕn bir
parçasÕnÕ oluúturan iútirak veya iú ortaklÕ÷Õndaki uzun vadeli yatÕrÕmlar için TFRS 9 Finanslar AraçlarÕ
uygulayan iúletmeler için açÕklÕk getirmektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 øútiraklerdeki ve øú OrtaklÕklarÕndaki YatÕrÕmlar uyarÕnca
muhasebeleútirilen iútiraklerdeki ve iú ortaklÕklarÕndaki yatÕrÕmlarÕ kapsamamaktadÕr. Söz konusu
de÷iúiklikle KGK, TFRS 9’un sadece úirketin özkaynak yöntemi kullanarak muhasebeleútirdi÷i yatÕrÕmlarÕ
kapsam dÕúÕnda bÕraktÕ÷Õna açÕklÕk getirmektedir. øúletme, TFRS 9’u, özkaynak yöntemine göre
muhasebeleútirmedi÷i ve özü itibari ile ilgili iútirak ve iú ortaklÕklarÕndaki net yatÕrÕmÕn bir parçasÕnÕ
oluúturan uzun vadeli yatÕrÕmlar dahil olmak üzere iútirak ve iú ortaklÕklarÕndaki di÷er yatÕrÕmlara
uygulayacaktÕr.
De÷iúiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için uygulanacaktÕr. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De÷iúiklik ùirket için geçerli de÷ildir ve ùirket’in finansal durumu veya
performansÕ üzerinde etkisi olmayacaktÕr.
TMS 40 YatÕrÕm AmaçlÕ Gayrimenkuller: YatÕrÕm AmaçlÕ Gayrimenkullerin Transferleri
(De÷iúiklikler)
KGK AralÕk 2017’de, TMS 40 “YatÕrÕm AmaçlÕ Gayrimenkuller” standardÕnda de÷iúiklik yayÕnlamÕútÕr.
YapÕlan de÷iúiklikler, kullanÕm amacÕ de÷iúikli÷inin, gayrimenkulün ‘yatÕrÕm amaçlÕ gayrimenkul’
tanÕmÕna uymasÕna ya da uygunlu÷unun sona ermesine ve kullanÕm amacÕ de÷iúikli÷ine iliúkin kanÕtlarÕn
mevcut olmasÕna ba÷lÕ oldu÷unu belirtmektedir. De÷iúiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk
hesap dönemleri için uygulanacaktÕr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. De÷iúiklik ùirket için geçerli
de÷ildir ve ùirket’in finansal durumu veya performansÕ üzerinde etkisi olmayacaktÕr.
TFRS 10 ve TMS 28: YatÕrÕmcÕ øúletmenin øútirak veya øú OrtaklÕ÷Õna YaptÕ÷Õ VarlÕk SatÕúlarÕ veya
KatkÕlarÕ - De÷iúiklik
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araútÕrma projesi çÕktÕlarÕna ba÷lÕ olarak de÷iútirilmek üzere,
AralÕk 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapÕlan söz konusu de÷iúikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak
ertelemiútir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.
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iii) UluslararasÕ Muhasebe StandartlarÕ Kurumu (UMSK) tarafÕndan yayÕnlanmÕú fakat KGK
tarafÕndan yayÕnlanmamÕú yeni ve düzeltilmiú standartlar ve yorumlar
Aúa÷Õda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarÕndaki de÷iúiklikler UMSK
tarafÕndan yayÕnlanmÕú fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlü÷e girmemiútir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve de÷iúiklikler henüz KGK tarafÕndan TFRS’ye uyarlanmamÕútÕr/yayÕnlanmamÕútÕr
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasÕnÕ oluúturmazlar. ùirket finansal tablolarÕnda ve dipnotlarda gerekli
de÷iúiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlü÷e girdikten sonra yapacaktÕr.
UFRS YÕllÕk øyileútirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçe÷e Uygun De÷er Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açÕklandÕ÷Õ üzere, üzerlerinde faiz oranÕ belirtilmeyen kÕsa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz oldu÷u durumlarda, fatura tutarÕndan gösterilebilecektir. De÷iúiklikler
derhal uygulanacaktÕr.
UFRS YÕllÕk øyileútirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 16 Kiralama øúlemleri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama øúlemleri” standardÕnÕ yayÕnlanmÕútÕr. Yeni standart, faaliyet
kiralamasÕ ve finansal kiralama ayrÕmÕnÕ ortadan kaldÕrarak kiracÕ durumundaki úirketler için birçok
kiralamanÕn tek bir model altÕnda bilançoya alÕnmasÕnÕ gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki úirketler
için muhasebeleútirme büyük ölçüde de÷iúmemiú olup faaliyet kiralamasÕ ile finansal kiralama arasÕndaki
fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili YorumlarÕn yerine geçecek olup 1 Ocak
2019 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müúterilerle YapÕlan
Sözleúmelerden Do÷an HasÕlat” standardÕ da uygulandÕ÷Õ sürece UFRS 16 için erken uygulamaya izin
verilmektedir. ùirket, standardÕn finansal durumu ve performansÕ üzerine etkilerini de÷erlendirmektedir.
YÕllÕk øyileútirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler
Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olmasÕ durumunda, “UMS 12 Gelir
Vergileri”nde yer alan muhasebeleútirme ve ölçüm gereksinimlerinin nasÕl uygulanaca÷Õna açÕklÕk
getirmektedir.
Gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlik olmasÕ durumunda, yorum:
(a) iúletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayrÕ olarak de÷erlendirip de÷erlendirmedi÷ini;
(b) iúletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafÕndan incelenmesi konusunda yapmÕú oldu÷u
varsayÕmlarÕ;
(c) iúletmenin vergilendirilebilir karÕnÕ (vergi zararÕnÕ), vergi matrahÕnÕ, kullanÕlmamÕú vergi zararlarÕnÕ,
kullanÕlmamÕú vergi indirimlerini ve vergi oranlarÕnÕ nasÕl belirledi÷ini; ve
(d) iúletmenin bilgi ve koúullardaki de÷iúiklikleri nasÕl de÷erlendirdi÷ini ele almaktadÕr.
Yorum, 1 Ocak 2019 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için uygulanacaktÕr. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. øúletme bu yorumu erken uygulamasÕ durumunda, erken uyguladÕ÷Õna dair
açÕklama yapacaktÕr. øúletme, ilk uygulamada, bu yorumu UMS 8’e uygun olarak geriye dönük, ya da ilk
uygulama tarihinde birikmiú etkiyi geçmiú yÕl kar zararÕnÕn (veya uygunsa, özkaynak kaleminin di÷er bir
unsurunun) açÕlÕú bakiyesine bir düzeltme olarak kaydetmek suretiyle geriye dönük olarak uygulayabilir.
De÷iúiklik ùirket için geçerli de÷ildir ve ùirket’in finansal durumu veya performansÕ üzerinde etkisi
olmayacaktÕr.
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UFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleúmeleri StandardÕ
UMSK, sigorta sözleúmeleri için muhasebeleútirme ve ölçüm, sunum ve açÕklamayÕ kapsayan kapsamlÕ
yeni bir muhasebe standardÕ olan UFRS 17’yi yayÕmlamÕútÕr. UFRS 17 hem sigorta sözleúmelerinden
do÷an yükümlülüklerin güncel bilanço de÷erleri ile ölçümünü hem de karÕn hizmetlerin sa÷landÕ÷Õ
dönem boyunca muhasebeleútirmesini sa÷layan bir model getirmektedir. Gelecekteki nakit akÕú
tahminlerinde ve risk düzeltmesinde meydana gelen bazÕ de÷iúiklikler de hizmetlerin sa÷landÕ÷Õ dönem
boyunca muhasebeleútirilmektedir. øúletmeler, iskonto oranlarÕndaki de÷iúikliklerin etkilerini kar veya
zarar ya da di÷er kapsamlÕ gelirde muhasebeleútirmeyi tercih edebilirler. Standart, katÕlÕm özelliklerine
sahip sigorta sözleúmelerinin ölçüm ve sunumu için özel yönlendirme içermektedir. UFRS 17, 1 Ocak
2021 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için uygulanacaktÕr. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Standart ùirket için geçerli de÷ildir ve ùirket’in finansal durumu veya performansÕ
üzerinde etkisi olmayacaktÕr.
YÕllÕk øyileútirmeler - 2011–2013 Dönemi
Negatif Tazminli Erken Ödeme Özellikleri (UFRS 9 De÷iúiklik)
Ekim 2017’de, UMSK, bazÕ erken ödenebilir finansal varlÕklarÕn iúletme tarafÕndan itfa edilmiú
maliyetinden ölçülebilmeleri için UFRS 9 Finansal Araçlar’da ufak de÷iúiklikler yayÕnlamÕútÕr.
UFRS 9’u uygulayan iúletme, erken ödenebilir finansal varlÕ÷Õ, gerçe÷e uygun de÷er de÷iúimi kar veya
zarar yansÕtÕlan varlÕk olarak ölçmektedir. De÷iúikliklerin uygulanmasÕ ile, belirli koúullarÕn sa÷lanmasÕ
durumunda, iúletmeler negatif tazminli erken ödenebilir finansal varlÕklarÕ itfa edilmiú maliyetinden
ölçebileceklerdir.
De÷iúiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için uygulanacaktÕr. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. ùirket, de÷iúikli÷in finansal durumu ve performansÕ üzerine etkilerini
de÷erlendirmektedir.
YÕllÕk øyileútirmeler - 2015–2017 Dönemi
UMSK AralÕk 2017’de, “IFRS YÕllÕk øyileútirmeler, 2015-2017 Dönemi”ni yayÕnlamÕútÕr.
UFRS 3 øúletme Birleúmeleri ve UFRS 11 Müúterek Anlaúmalar — UFRS 3’teki de÷iúiklikler bir
úirketin müúterek faaliyet olarak muhasebeleútirdi÷i iúletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu,
ilgili iúletmede kontrol öncesi sahip oldu÷u paylarÕnÕ yeniden ölçmesi gerekti÷ine açÕklÕk
getirmektedir. UFRS 11’deki de÷iúiklikler bir úirketin müúterek faaliyet olarak muhasebeleútirdi÷i
iúletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili iúletmede kontrol öncesi sahip oldu÷u paylarÕnÕ
yeniden ölçmesine gerek olmadÕ÷Õna açÕklÕk getirmektedir.
- UMS 12 Gelir Vergileri — De÷iúiklikler, temettülere (kar da÷ÕtÕmÕ) iliúkin tüm gelir vergisi
etkilerinin, vergilerin nasÕl do÷du÷una bakÕlmaksÕzÕn kar veya zararda muhasebeleútirilmesi
gerekti÷i konusuna açÕklÕk getirmektedir.
- UMS 23 Borçlanma Maliyetleri — De÷iúiklikler, ilgili varlÕk amaçlanan kullanÕma veya satÕúa
hazÕr duruma geldikten sonra ödenmemiú özel borçlanmalarÕn bulunmasÕ durumunda, ilgili borcun
úirketin genellikle genel borçlanmalarÕndaki aktifleútirme oranÕnÕ belirlerken borçlandÕ÷Õ fonlarÕn
bir parçasÕ durumuna geldi÷ine açÕklÕk getirmektedir.
De÷iúiklik ùirket için geçerli de÷ildir ve ùirket’in finansal durumu veya performansÕ üzerinde etkisi
olmayacaktÕr.
-
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2.5

Önemli Muhasebe Politikalar×n×n Özeti
Has×lat ve sat×ülar×n maliyeti
ùirket hasÕlatÕ portföyündeki menkul kÕymetlerin satÕú gelirleri, itfa ve faiz gelirleri, temettü, net de÷erleme
gelir / giderleri, vadeli iúlem gelir/giderleri ve kur farkÕ gelir/giderlerinden oluúmaktadÕr. SatÕú gelirleri
satÕú anÕnda tahsil edilebilir hale geldi÷inde; temettü gelirleri ise temettü almaya hak kazanÕldÕ÷Õnda, faiz
gelirleri ise tahakkuk esasÕ çerçevesinde gelir olarak kaydedilmektedir. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul
kÕymetlerden alÕnan kupon faizlerini, vadeli mevduat, Borsa Para PiyasasÕ ile ters repo iúlemlerinden
kaynaklanan faizleri ve vadeli iúlem teminatlarÕnÕn nemalarÕnÕ içermektedir.
SatÕúlarÕn maliyeti ise portföyündeki menkul kÕymetlerin satÕú maliyetleri, komisyon ve takas giderlerinden
oluúmaktadÕr. Komisyon giderleri tahakkuk esasÕna göre muhasebeleútirilmektedir.
Ücret ve komisyonlar
Verilen ücret ve komisyonlar a÷ÕrlÕklÕ olarak øú Portföy Yönetimi Aù’ye ödenen portföy yönetim ücretleri
ile øú YatÕrÕm Menkul De÷erler Aù’ye ödenen aracÕlÕk komisyonlarÕndan oluúmaktadÕr. Tüm ücret ve
komisyonlar tahakkuk ettikleri zaman dönem kar zararÕna yansÕtÕlmaktadÕr.
Maddi duran varlÕklar
Maddi duran varlÕklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satÕn alÕnan kalemler için 31 AralÕk 2004 tarihi
itibarÕyla enflasyon etkilerine göre düzeltilmiú maliyet de÷erinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alÕnan
kalemler için satÕn alÕm maliyet de÷erlerinden birikmiú amortisman ve birikmiú de÷er düúüklükleri
düúüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Amortisman
Maddi duran varlÕklarÕn maliyet tutarlarÕ, beklenen ekonomik ömürlerine göre do÷rusal amortisman
yöntemi kullanÕlarak amortismana tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür, kalÕntÕ de÷er ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çÕkan de÷iúikliklerin olasÕ etkileri için her yÕl gözden geçirilir ve tahminlerde
bir de÷iúiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleútirilir.
Maddi duran varlÕklarÕn tahmini ekonomik ömürleri aúa÷Õdaki gibidir:
Maddi Duran VarlÕklar

Tahmini Ekonomik Ömür (YÕl)
4 - 5 yÕl
5 yÕl

Döúeme ve demirbaúlar
Özel maliyet bedeli
Sonradan ortaya çÕkan giderler

Maddi duran varlÕklarÕn herhangi bir parçasÕnÕ de÷iútirmekten do÷an maliyetler bakÕm onarÕm maliyetleri
ile birlikte aktifleútirilebilirler. Sonradan ortaya çÕkan di÷er harcamalar söz konusu varlÕ÷Õn gelecekteki
ekonomik faydasÕnÕ arttÕrÕcÕ nitelikte ise aktifleútirilebilirler. Tüm di÷er giderler oluútukça kar veya zarar
tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleútirilir.
Maddi duran varlÕklarÕn elden çÕkarÕlmasÕ ya da bir maddi duran varlÕ÷Õn hizmetten alÕnmasÕ sonucu oluúan
kazanç veya kayÕp satÕú hasÕlatÕ ile varlÕ÷Õn kayÕtlÕ de÷eri arasÕndaki fark olarak belirlenir ve kar veya
zararda muhasebeleútirilir. Maddi duran varlÕklarÕn faydalÕ ömürleri ve amortisman yöntemi her raporlama
döneminde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltilir.
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Maddi olmayan duran varlÕklar
Maddi olmayan duran varlÕklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satÕn alÕnan kalemler için 31 AralÕk 2004
tarihi itibarÕyla enflasyon etkilerine göre düzeltilmiú maliyet de÷erinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra
alÕnan kalemler için satÕn alÕm maliyet de÷erlerinden birikmiú itfa paylarÕ ve birikmiú de÷er düúüklükleri
düúüldükten sonraki tutarÕyla gösterilirler. Bu varlÕklar beklenen ekonomik ömürlerine göre do÷rusal
amortisman yöntemi kullanÕlarak itfa edilir. Beklenen ekonomik ömür ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çÕkan de÷iúikliklerin olasÕ etkilerini tespit etmek amacÕyla her yÕl gözden geçirilir ve
tahminlerdeki de÷iúiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleútirilir. Maddi olmayan duran varlÕklar,
bilgisayar yazÕlÕmlarÕnÕ içermektedir. SatÕn alÕnan bilgisayar yazÕlÕmlarÕ, satÕn alÕmÕ sÕrasÕnda ve satÕn
almadan kullanÕma hazÕr olana kadar geçen sürede oluúan maliyetler üzerinden aktifleútirilir. Söz konusu
maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3 yÕl) itfa edilir. Maddi olmayan duran varlÕklarÕn faydalÕ ömürleri
ve itfa yöntemi her raporlama döneminde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltilir.
VarlÕklarda de÷er düúüklü÷ü
Finansal varlÕklar dÕúÕndaki her varlÕk, raporlama dönemi sonunda, söz konusu varlÕ÷a iliúkin de÷er
kaybÕna dair herhangi bir gösterge olup olmadÕ÷Õ açÕsÕndan de÷erlendirilir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o
varlÕ÷Õn geri kazanÕlabilir tutarÕ tahmin edilir. E÷er söz konusu varlÕ÷Õn veya o varlÕ÷a ait nakit üreten
herhangi bir biriminin kayÕtlÕ de÷eri, kullanÕm veya satÕú yoluyla geri kazanÕlacak tutarÕndan yüksekse
de÷er düúüklü÷ü meydana gelmiútir. Geri kazanÕlabilir tutar varlÕ÷Õn net satÕú fiyatÕ ile kullanÕm de÷erinden
yüksek olanÕ seçilerek bulunur. KullanÕm de÷eri, bir varlÕ÷Õn sürekli kullanÕmÕndan ve faydalÕ ömrü
sonunda elden çÕkarÕlmasÕndan elde edilmesi beklenen nakit akÕúlarÕnÕn tahmin edilen bugünkü de÷eridir.
De÷er düúüklü÷ü kayÕplarÕ kar veya zararda muhasebeleútirilir. Bir varlÕkta oluúan de÷er düúüklü÷ü kaybÕ,
o varlÕ÷Õn geri kazanÕlabilir tutarÕndaki müteakip artÕúÕn, de÷er düúüklü÷ünün kayÕtlara alÕnmalarÕnÕ izleyen
dönemlerde ortaya çÕkan bir olayla iliúkilendirilebilmesi durumunda daha önce de÷er düúüklü÷ü ayrÕlan
tutarÕ geçmeyecek úekilde geri çevrilir.
Borçlanma maliyetleri
Tüm finansman giderleri, oluútuklarÕ dönemlerde kar veya zararda muhasebeleútirilmektedir.
Finansal araçlar
Finansal varlÕklar
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal varlÕk olarak sÕnÕflanan ve gerçe÷e uygun
de÷erinden kayÕtlara alÕnanlar haricindeki finansal varlÕklar, gerçe÷e uygun piyasa de÷eri ile alÕm iúlemiyle
do÷rudan iliúkilendirilebilen harcamalarÕn toplam tutarÕ üzerinden muhasebeleútirilir. YatÕrÕm araçlarÕnÕn
ilgili piyasa tarafÕndan belirlenen süreye uygun olarak teslimatÕ koúulunu taúÕyan bir kontrata ba÷lÕ olan
finansal varlÕklarÕn alÕmÕ veya satÕúÕ sonucunda ilgili varlÕklar, iúlem tarihinde kayÕtlara alÕnÕr veya
kayÕtlardan çÕkarÕlÕr.
Finansal varlÕklar “gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal varlÕklar”, “vadeye kadar
elde tutulacak yatÕrÕmlar”, “satÕlmaya hazÕr finansal varlÕklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlÕ÷Õn itfa edilmiú maliyet ile de÷erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliúkili
oldu÷u döneme da÷ÕtÕlmasÕ yöntemidir. Etkin faiz oranÕ; finansal aracÕn beklenen ömrü boyunca veya
uygun olmasÕ durumunda daha kÕsa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamÕnÕn,
ilgili finansal varlÕ÷Õn tam olarak net bugünkü de÷erine indirgeyen orandÕr.
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal varlÕklar dÕúÕnda sÕnÕflandÕrÕlan finansal
varlÕklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadÕr.
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Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal varlÕklar
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal varlÕklar; alÕm-satÕm amacÕyla elde tutulan
finansal varlÕklardÕr. Bir finansal varlÕk kÕsa vadede elden çÕkarÕlmasÕ amacÕyla edinildi÷i zaman söz
konusu kategoride sÕnÕflandÕrÕlÕr. Finansal riske karúÕ etkili bir koruma aracÕ olarak belirlenmemiú olan
türev ürünleri teúkil eden bahse konu finansal varlÕklar da gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara
yansÕtÕlan finansal varlÕklar olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlÕklar
ùirket’in raporlama dönemi sonu itibarÕyla vadeye kadar elde tutulacak finansal varlÕ÷Õ bulunmamaktadÕr.
SatÕlmaya hazÕr finansal varlÕklar
SatÕlmaya hazÕr finansal varlÕklarÕn ilk kayda alÕnmalarÕ piyasa de÷erleri üzerinden olmaktadÕr. Gerçe÷e
uygun de÷eri güvenilir bir úekilde belirlenebilen satÕlmaya hazÕr finansal yatÕrÕmlar, gerçe÷e uygun
de÷erleri üzerinden ölçülmekte; teúkilatlanmÕú piyasalarda iúlem görmeyen ve gerçe÷e uygun de÷eri
güvenilir bir úekilde belirlenemeyen yatÕrÕmlar, varsa de÷er düúüklü÷ü ile ilgili karúÕlÕklar ayrÕldÕktan
sonra, maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansÕtÕlmaktadÕr.
SatÕm ve geri alÕm anlaúmalarÕ
Geri satmak kaydÕyla alÕnan menkul kÕymetler (“ters repo”), satÕú ve geri alÕú fiyatÕ arasÕndaki farkÕn iç
iskonto oranÕ yöntemine göre döneme isabet eden kÕsmÕnÕn ters repolarÕn maliyetine eklenmesi suretiyle
nakit ve nakit benzerleri hesabÕna ters repo iúlemlerinden alacaklar olarak kaydedilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iúlem görmeyen ticari ve di÷er alacaklar ve krediler bu
kategoride sÕnÕflandÕrÕlÕr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanÕlarak iskonto edilmiú maliyeti
üzerinden de÷er düúüklü÷ü düúülerek gösterilir. 31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla ùirket’in kredili iúlemi
bulunmamaktadÕr (31 AralÕk 2016: BulunmamaktadÕr).
Finansal varlÕklarda de÷er düúüklü÷ü
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal varlÕklar dÕúÕndaki finansal varlÕk veya
finansal varlÕk gruplarÕ, her raporlama dönemi sonunda de÷er düúüklü÷üne u÷radÕklarÕna iliúkin
göstergelerin bulunup bulunmadÕ÷Õna dair de÷erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlÕ÷Õn ilk
muhasebeleútirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayÕn meydana gelmesi ve söz konusu olayÕn ilgili
finansal varlÕk veya varlÕk grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akÕúlarÕ
üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlÕ÷Õn de÷er düúüklü÷üne u÷radÕ÷Õna iliúkin tarafsÕz
bir göstergenin bulunmasÕ durumunda de÷er düúüklü÷ü zararÕ oluúur. Kredi ve alacaklar için de÷er
düúüklü÷ü tutarÕ gelecekte beklenen tahmini nakit akÕúlarÕnÕn finansal varlÕ÷Õn etkin faiz oranÕ üzerinden
iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de÷eri ile kayÕtlÕ de÷eri arasÕndaki farktÕr.
Bir karúÕlÕk hesabÕnÕn kullanÕlmasÕ yoluyla kayÕtlÕ de÷erinin azaltÕldÕ÷Õ ticari alacaklar haricinde bütün
finansal varlÕklarda, de÷er düúüklü÷ü do÷rudan ilgili finansal varlÕ÷Õn kayÕtlÕ de÷erinden düúülür. Ticari
alaca÷Õn tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karúÕlÕk hesabÕndan düúülerek silinir. KarúÕlÕk
hesabÕndaki de÷iúimler kar veya zararda muhasebeleútirilir.
SatÕlmaya hazÕr özkaynak araçlarÕ haricinde, de÷er düúüklü÷ü zararÕ sonraki dönemde azalÕrsa ve azalÕú
de÷er düúüklü÷ü zararÕnÕn muhasebeleútirilmesi sonrasÕnda meydana gelen bir olayla
iliúkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleútirilen de÷er düúüklü÷ü zararÕ, de÷er düúüklü÷ünün iptal
edilece÷i tarihte yatÕrÕmÕn de÷er düúüklü÷ü hiçbir zaman muhasebeleútirilmemiú olmasÕ durumunda
ulaúaca÷Õ itfa edilmiú maliyet tutarÕnÕ aúmayacak úekilde kar veya zararda iptal edilir.
SatÕlmaya hazÕr özkaynak araçlarÕnÕn gerçe÷e uygun de÷erinde de÷er düúüklü÷ü sonrasÕnda meydana gelen
artÕú, do÷rudan di÷er kapsamlÕ gelirde muhasebeleútirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadeli/vadesiz mevduat, hemen nakde çevrilebilecek ve
önemli tutarda de÷er de÷iúikli÷i riski taúÕmayan yüksek likiditeye sahip di÷er kÕsa vadeli yatÕrÕmlardÕr.
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Finansal yükümlülükler
ùirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlarÕ, sözleúmeye ba÷lÕ düzenlemelere, finansal bir
yükümlülü÷ün ve özkayna÷a dayalÕ bir aracÕn tanÕmlanma esasÕna göre sÕnÕflandÕrÕlÕr. ùirket’in tüm
borçlarÕ düúüldükten sonra kalan varlÕklarÕndaki hakkÕ temsil eden sözleúme özkayna÷a dayalÕ finansal
araçtÕr. Belirli finansal yükümlülükler ve özkayna÷a dayalÕ finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikalarÕ aúa÷Õda belirtilmiútir.
Finansal yükümlülükler gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal yükümlülükler veya
di÷er finansal yükümlülükler olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr.
ùirket’in gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal yükümlülükleri bulunmamaktadÕr.
Di÷er finansal yükümlülükler
Di÷er finansal yükümlülükler baúlangÕçta iúlem maliyetlerinden arÕndÕrÕlmÕú gerçe÷e uygun de÷erleriyle
muhasebeleútirilir.
Di÷er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranÕ üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanÕlarak itfa edilmiú maliyet bedelinden muhasebeleútirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü÷ün itfa edilmiú maliyetlerinin hesaplanmasÕ ve ilgili faiz giderinin
iliúkili oldu÷u döneme da÷ÕtÕlmasÕ yöntemidir. Etkin faiz oranÕ; finansal aracÕn beklenen ömrü boyunca
veya uygun olmasÕ halinde daha kÕsa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapÕlacak tahmini nakit
ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü÷ün net bugünkü de÷erine indirgeyen orandÕr.
Sermaye
Adi hisse senetleri
Adi hisse senetleri özkaynak olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr. Adi hisse ihraçlarÕ ve hisse senedi opsiyonlarÕnÕn ihracÕ
ile do÷rudan iliúkili ek maliyetler vergi etkisi düúüldükten sonra özkaynaklardan azalÕú olarak kayÕtlara
alÕnÕr.
Sermaye ve temettüler
Tüm paylar, çÕkarÕlmÕú sermaye olarak gösterilir. Hisseler üzerinden da÷ÕtÕlan temettüler, temettü da÷ÕtÕm
dönemi itibariyle birikmiú kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülü÷ü olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr.
Kur de÷iúiminin etkileri
ùirket’in finansal tablolarÕnÕn hazÕrlanmasÕ sÕrasÕnda yabancÕ para cinsinden (TL dÕúÕndaki para birimleri)
gerçekleúen iúlemler, iúlem tarihindeki kurlar esas alÕnmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum
tablosunda yer alan dövize endeksli parasal varlÕk ve yükümlülükler raporlama dönemi sonunda geçerli
olan TCMB kurlarÕ kullanÕlarak TL’ye çevrilmektedir. 31 AralÕk 2017 tarihi itibariyle ùirket portfoyünde
döviz bazlÕ eurobond bulunmakta olup, bunun haricinde ùirketin dövizli iúlemi bulunmamaktadÕr (31
AralÕk 2016: BulunmamaktadÕr).
Pay baúÕna kazanç
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay baúÕna kazanç, net karÕn, ilgili dönem boyunca piyasada bulunan
hisse senetlerinin a÷ÕrlÕklÕ ortalama sayÕsÕna bölünmesi ile hesaplanmaktadÕr. Türkiye’de úirketler,
sermayelerini, hissedarlarÕna geçmiú yÕl karlarÕndan da÷ÕttÕklarÕ “bedelsiz hisse” yolu ile
arttÕrabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” da÷ÕtÕmlarÕ, pay baúÕna kazanç hesaplamalarÕnda, ihraç
edilmiú hisse gibi de÷erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanÕlan a÷ÕrlÕklÕ ortalama hisse sayÕsÕ,
söz konusu hisse senedi da÷ÕtÕmlarÕnÕn geçmiúe dönük etkileri de dikkate alÕnarak hesaplanÕr.
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Raporlama döneminden sonraki olaylar
Raporlama dönemi sonu ile finansal tablolarÕn yayÕmlanmasÕ için onaylanma tarihi arasÕnda, iúletme lehine
veya aleyhine ortaya çÕkan olaylarÕ ifade eder. Raporlama dönemi sonu itibarÕyla söz konusu olaylarÕn var
oldu÷una iliúkin yeni deliller olmasÕ veya ilgili olaylarÕn raporlama döneminden sonra ortaya çÕkmasÕ
durumunda ve bu olaylar finansal tablolarÕn düzeltilmesini gerektiriyorsa, ùirket finansal tablolarÕnÕ yeni
duruma uygun úekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tablolarÕn düzeltilmesini
gerektirmiyorsa ùirket söz konusu hususlarÕ ilgili dipnotlarÕnda açÕklamaktadÕr.
Kiralama iülemleri
Finansal kiralama
Finansal kiralama sözleúmesi altÕnda, sahiplikle ilgili tüm risklerin ve faydalarÕn kiracÕya ait oldu÷u sabit
kÕymet transferleri, finansal kiralama iúlemi olarak sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Finansal kiralama yoluyla elde
edilen maddi duran varlÕklar, finansal durum tablosunda, kira sözleúmesinin baúlangÕcÕndaki minimum
kira ödemelerinin raporlama dönemi sonu itibarÕyla indirgenmiú de÷eri ile finansal kiralamaya konu malÕn
gerçe÷e uygun de÷erinden düúük olanÕndan birikmiú amortisman ve kalÕcÕ de÷er kayÕplarÕ düúülerek
yansÕtÕlÕr. Finansal kiralamadan do÷an borçlar, anaparanÕn ödenmesiyle azalÕrken, faiz ödemeleri
do÷rudan kar veya zarar tablosunda yansÕtÕlÕr. 31 Aral×k 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla
ùirket’in finansal kiralama iúlemi bulunmamaktadÕr.
Operasyonel kiralama
Operasyonel kiralama iúlemleri oluútuklarÕ dönemlerde kar veya zararda kaydedilmektedir.
Ticari borçlar/ ticari alacaklar
Ticari borçlar ve ticari alacaklar direkt ùirket’in portföy iúletmecili÷i faaliyetinden kaynaklanan borç ve
alacak tutarlarÕndan oluúmaktadÕr. Rapor tarihi itibariyle oluúan hisse takas, aracÕlÕk, portföy yönetimi,
saklama gibi iúlemlerden kaynaklanan borç tutarlarÕ ticari borç, hisse takas, viob nakit teminatÕ gibi
iúlemlerden oluúan alacak tutarlarÕ ticari alacak olarak sÕnÕflanmaktadÕr.
øliúkili taraflar
HissedarlÕk, sözleúmeye dayalÕ haklar, aile iliúkisi veya benzeri yollarla karúÕ tarafÕ do÷rudan ya da dolaylÕ
bir úekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluúlar, iliúkili kuruluú olarak
tanÕmlanÕrlar. øliúkili kuruluúlara aynÕ zamanda sermayedarlar ve ùirket yönetimi de dahildir. øliúkili
kuruluú iúlemleri, kaynaklarÕn ve yükümlülüklerin iliúkili kuruluúlar arasÕnda bedelli veya bedelsiz olarak
transfer edilmesini içermektedir.
Karü×l×klar, koüullu borçlar ve koüullu varl×klar
“Karü×l×klar, Koüullu Borçlar ve Koüullu Varl×klara úliükin Türkiye Muhasebe Standard×” (“TMS 37”)
uyar×nca, herhangi bir karúÕlÕk tutarÕnÕn finansal tablolara alÕnabilmesi için; ùirket’in geçmiú olaylardan
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zÕmni yükümlülü÷ün bulunmasÕ, bu yükümlülü÷ün yerine getirilmesi
için ekonomik fayda içeren kaynaklarÕn iúletmeden çÕkmasÕnÕn muhtemel olmasÕ ve söz konusu
yükümlülük tutarÕnÕn güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmasÕ gerekmektedir. ùirket söz konusu
hususlarÕ ilgili dipnotlarÕnda açÕklamaktadÕr.
Koúullu varlÕklar gerçekleúmedikçe muhasebeleútirilmemekte ve sadece dipnotlarda açÕklanmaktadÕr.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas×
ùirket’in faaliyetlerine iliúkin karar almaya yetkili mercii tarafÕndan finansal performanslarÕ ayrÕ takip
edilen bölümleri olmadÕ÷Õndan faaliyet bölümlerine göre raporlama yapÕlmamÕútÕr.

39

Kurum kazancÕ üzerinden hesaplanan vergiler
1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü÷e giren, 21 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayÕlÕ
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci Maddesi’nin (1) numaralÕ fÕkrasÕnÕn (d) bendine göre Türkiye’de
kurulu menkul kÕymetler yatÕrÕm fonlarÕ ve ortaklÕklarÕnÕn portföy iúletmecili÷inden do÷an kazançlarÕ
kurumlar vergisinden istisnadÕr. Söz konusu kurumlar vergisi istisnasÕ geçici vergi uygulamasÕ
bakÕmÕndan da geçerlidir.
AynÕ Kanun’un 15’inci Maddesi’nin (3) numaralÕ fÕkrasÕna göre, menkul kÕymet yatÕrÕm fon ve
ortaklÕklarÕnÕn kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy iúletmecili÷i kazançlarÕ üzerinden
da÷ÕtÕlsÕn ya da da÷ÕtÕlmasÕn %15 oranÕnda vergi kesintisi yapÕlÕr. Bakanlar Kurulu, bu vergi kesintisi
oranÕnÕ her bir ödeme ve gelir için ayrÕ ayrÕ sÕfÕra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranÕna kadar
yükseltmeye yetkilidir. Söz konusu tevkifat oranÕ 2009/14594 sayÕlÕ Bakanlar Kurulu KararÕ ile %0 olarak
uygulanmaktadÕr.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 34’üncü Maddesi’nin (8) numaralÕ fÕkrasÕnda, menkul kÕymet yatÕrÕm fon
ve ortaklÕklarÕnÕn, portföy iúletmecili÷i kazançlarÕnÕn elde edilmesi sÕrasÕnda 15’inci Madde gere÷ince
kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiú olmak úartÕyla,
aynÕ Kanun’un 15’inci Maddesi’nin (3) numaralÕ fÕkrasÕna göre kurum bünyesinde yapacaklarÕ vergi
kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutarÕnÕn baúvuru halinde kendilerine red
ve iade edilece÷i belirtilmiútir.
5281 sayÕlÕ Kanun ile, 1 Ocak 2006 ila 31 AralÕk 2020 tarihleri arasÕnda uygulanmak üzere 193 sayÕlÕ Gelir
Vergisi Kanunu’na eklenen 5527 sayÕlÕ Kanun ile De÷iúik Geçici 67’nci Madde’nin (1) numaralÕ fÕkrasÕna
göre menkul kÕymet yatÕrÕm fon ve ortaklÕklarÕnÕn banka ve aracÕ kurumlar vasÕtasÕyla elde ettikleri menkul
kÕymet ve di÷er sermaye piyasasÕ araçlarÕnÕn alÕm-satÕm kazançlarÕ ile dönemsel getirileri üzerinden 1
Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 oranÕnda gelir vergisi kesintisi yapÕlmaktadÕr.
De÷iúik Geçici 67’nci Madde’nin (2) ve (4) numaralÕ fÕkralarÕna göre, menkul kÕymet yatÕrÕm fonu ve
ortaklÕklarÕnÕn bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir
Vergisi KanunlarÕ’na göre ayrÕca tevkifat yapÕlmaz.
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalar
KÕdem tazminatÕ
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iú sözleúmeleri hükümlerine göre kÕdem tazminatÕ emeklilik veya
iúten çÕkarÕlma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiú olan TMS 19 ÇalÕúanlara Sa÷lanan Faydalar
StandardÕ (“TMS 19”) uyarÕnca söz konusu türdeki ödemeler tanÕmlanmÕú emeklilik fayda planlarÕ olarak
nitelendirilir.
Finansal durum tablosunda muhasebeleútirilen kÕdem tazminatÕ yükümlülü÷ü, tüm çalÕúanlarÕn
emeklilikleri dolayÕsÕyla ileride do÷masÕ beklenen yükümlülük tutarlarÕnÕn net bugünkü de÷erine göre
hesaplanmÕú ve finansal tablolara yansÕtÕlmÕútÕr. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayÕplar di÷er
kapsamlÕ gelire yansÕtÕlmÕútÕr.
Net bugünkü de÷erin hesaplamasÕnda kullanÕlan baúlÕca tahminler aúa÷Õdaki gibidir:

Net iskonto oranÕ
Tahmin edilen kÕdem tazminatÕna hak kazanma oranÕ

31 AralÕk 2017
(%)
4,57
100

31 AralÕk 2016
(%)
4,48
100

Emeklilik planlarÕ
ùirket’in personeline sa÷ladÕ÷Õ herhangi bir emeklilik sonrasÕ fayda ve emeklilik planÕ bulunmamaktadÕr.
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Nakit akÕú tablosu
Nakit akÕú tablosunda, döneme iliúkin nakit akÕúlarÕ esas, yatÕrÕm ve finansman faaliyetlerine dayalÕ bir
biçimde sÕnÕflandÕrÕlarak raporlanÕr. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akÕúlarÕ, ùirket’in portföy
iúletmecili÷i faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akÕúlarÕnÕ gösterir. YatÕrÕm faaliyetleriyle ilgili nakit
akÕúlarÕ, ùirket’in yatÕrÕm faaliyetlerinde (sabit yatÕrÕmlar) kullandÕ÷Õ ve elde etti÷i nakit akÕúlarÕnÕ gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliúkin nakit akÕúlarÕ, ùirket’in finansman faaliyetlerinde kullandÕ÷Õ kaynaklarÕ
ve bu kaynaklarÕn geri ödemelerini gösterir.
Vadeli øúlem ve Opsiyon BorsasÕ (“VøOB”) iúlemleri
VøOB piyasasÕnda iúlem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklar olarak sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr.
Dönem içinde yapÕlan iúlemler sonucu oluúan kar ve zararlar kar veya zarar tablosunda hasÕlat içinde yer
alan esas faaliyetlerden gelirler / giderlere kaydedilmiútir. AçÕk olan iúlemlerin piyasa fiyatlarÕ üzerinden
de÷erlenmesi sonucunda kar veya zarar tablosuna yansÕyan de÷erleme farklarÕ ve kalan teminat tutarÕnÕn
nemalandÕrÕlmasÕ sonucu oluúan faiz gelirleri netleútirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmiútir.
2.6

Önemli muhasebe de÷erlendirme, tahmin ve varsayÕmlarÕ
Finansal tablolarÕn TMS’ye uygun olarak hazÕrlanmasÕ, yönetimin, politikalarÕn uygulanmasÕ ve
raporlanan varlÕk, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarÕnÕ etkileyen kararlar, tahminler ve varsayÕmlar
yapmasÕnÕ gerektirmektedir. Gerçekleúen sonuçlar bu tahminlerden farklÕlÕk gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teúkil eden varsayÕmlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapÕldÕ÷Õ dönemde ve bu güncellemelerden
etkilenen müteakip dönemlerde kayÕtlara alÕnÕr. Tahminlerin kullanÕldÕ÷Õ baúlÕca notlar aúa÷Õdaki gibidir:
Not 10 – ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin karúÕlÕklar
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3.

NAKøT VE NAKøT BENZERLERø
31 AralÕk 2017
21.770.803
13.037
21.757.766
7.289.171
29.059.974

Bankadaki nakit (*)
Vadesiz mevduat ( Not 18)
Vadeli mevduat
Ters repo iúlemlerinden alacaklar
Borsa para piyasasÕndan alacaklar
Toplam

31 AralÕk 2016
15.503.770
10.952
15.492.818
840.364
24.082.167
40.426.301

(*) 31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla bankalardaki nakit üzerinde rehin ve blokaj bulunmamaktadÕr (31 AralÕk 2016:
BulunmamaktadÕr).

Vadeli mevduat:
31 AralÕk 2017
TL
TL
TL

Faiz OranÕ
%14,30
%14,75-%15,00
%15,00-%15,60

Vade Tarihi
2 Ocak 018
17 Ocak 2018
7 ùubat 2018

Anapara
1.000.000
9.474.390
11.097.592
21.571.982

KayÕtlÕ De÷er
1.034.862
9.574.190
11.148.714
21.757.766

31 AralÕk 2016
TL
TL

Faiz OranÕ
%10,75
%11,15-%11,25

Vade Tarihi
4 Ocak 2017
25 Ocak 2017

Anapara
6.748.458
8.619.755
15.368.213

KayÕtlÕ De÷er
6.825.727
8.667.091
15.492.818

Vade Tarihi
2 Ocak 2017

Maliyet
840.000
840.000

KayÕtlÕ De÷er
840.364
840.364

Ters repo iúlemlerinden alacaklar:
ùirketin 31 AralÕk 2017 itibariyle ters repo iúlemi bulunmamaktadÕr.
31 AralÕk 2016
TL

Faiz OranÕ
%7,70-%8,04

Borsa para piyasasÕndan alacaklar:
31 AralÕk 2017
TL
TL
TL
TL

Faiz OranÕ
%14,85-%15,00
%14,40
%13,90
%14,05

Vade Tarihi
2 Ocak 2018
29 Ocak 2018
3 Ocak 2018
5 Ocak 2018

Maliyet
3.240.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
7.240.000

KayÕtlÕ De÷er
3.243.978
1.007.847
1.033.500
2.003.846
7.289.171

31 AralÕk 2016
TL
TL
TL
TL
TL

Faiz OranÕ
%10,25
%10,30
%10,35
%10,95
%11

Vade Tarihi
3 Ocak 2017
5 Ocak 2017
6 Ocak 2017
23 Ocak 2017
26 Ocak 2017

Maliyet
10.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
24.000.000

KayÕtlÕ De÷er
10.025.267
2.005.641
3.005.100
4.019.137
5.027.022
24.082.167

ùirket’in 31 AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla nakit akÕú tablolarÕnda nakit ve nakit benzeri
de÷erler, faiz ve de÷er artÕú reeskontlarÕ düúülerek gösterilmektedir:
31 AralÕk 2017
29.059.974
(234.955)
28.825.019

Nakit ve nakit benzerleri
Faiz ve de÷er artÕú reeskontlarÕ

31 AralÕk 2016
40.426.301
(207.136)
40.219.165

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteli÷i ve düzeyine iliúkin açÕklamalar 19. notta açÕklanmÕútÕr.
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4.

FøNANSAL YATIRIMLAR
31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal
varlÕklar
SatÕlmaya hazÕr finansal varlÕklar

192.103.601
1

188.202.135
1

Toplam

192.103.602

188.202.136

ùirket’in faaliyeti gere÷i finansal yatÕrÕmlar hesabÕnda bulunan kÕymetler a÷ÕrlÕklÕ olarak alÕm-satÕm
amaçlÕ menkul kÕymetler olup, gerçe÷e uygun de÷erleri ile de÷erlenmiúlerdir. Gerçe÷e uygun de÷er, 29
AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla bekleyen güncel emirler arasÕndaki en iyi alÕú emirlerini, bunlarÕn
bulunmamasÕ durumunda gerçekleúen en yakÕn zamanlÕ iúlemin fiyatÕnÕ, bunlarÕn bulunmamasÕ
durumunda ise içverim oranÕ ile ilerletilmiú maliyet fiyatÕnÕ ifade etmektedir.
31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla maliyet bedelleriyle gösterilen satÕlmaya hazÕr finansal varlÕklar, 1 TL
tutarÕndaki TSKB Gayrimenkul De÷erleme Aù hissesinden oluúmaktadÕr (31 AralÕk 2016: 1 TL TSKB
Gayrimenkul De÷erleme Aù hissesi).

Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara
yansÕtÕlan finansal varlÕklar

Nominal

Özel sektör tahvil ve bonolarÕ
Borsada iúlem gören hisse senetleri
Borsada iúlem gören gayrimenkul sertifikalarÕ
YatÕrÕm fonlarÕ
Eurobondlar (*)

70.100.000
2.820.929
10.000
231.136.930
90.337.005
394.404.864

31 AralÕk 2017
Gerçe÷e
Uygun
De÷eri
70.665.005
11.328.061
348.200
17.545.451
92.216.884
192.103.601

KayÕtlÕ
De÷eri
70.665.005
11.328.061
348.200
17.545.451
92.216.884
192.103.601

(*) Portföyde bulunan eurobondlarÕn orijinal para birim olarak nominal de÷eri 23.950.000 ABD
DolarÕ’dÕr.

Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara
yansÕtÕlan finansal varlÕklar
Borçlanma senetleri
Özel sektör tahvil ve bonolarÕ
Toplam
Hisse senetleri
Borsada iúlem gören hisse senetleri
YatÕrÕm fonu katÕlma belgeleri

Nominal

31 AralÕk 2016
Gerçe÷e
Uygun
De÷eri

KayÕtlÕ
De÷eri

143.490.000
143.490.000

143.838.809
143.838.809

143.838.809
143.838.809

9.118.169

34.531.061

34.531.061

603.465.621
756.073.790

9.832.265
188.202.135

9.832.265
188.202.135

31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla alÕm satÕm amacÕyla elde tutulan özel sektör borçlanma senetlerinin
piyasadaki faiz oranlarÕ % 12,5 - % 17,6 aralÕ÷ÕndadÕr (31 AralÕk 2016: % 10,2 - % 15,6 aralÕ÷ÕndadÕr).
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5.

TøCARø ALACAKLAR VE TøCARø BORÇLAR
ùirket’in 31 AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla vadesi geçmiú ve úüpheli hale gelmiú
alacaklarÕ bulunmamaktadÕr.
31 AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla kÕsa vadeli ticari alacaklarÕn detayÕ aúa÷Õdaki gibidir:
31 AralÕk 2017
VøOB iúlem teminatlarÕ
Yeniden yapÕlandÕrÕlan kÕymet alaca÷Õ
Menkul kÕymet satÕm alacaklarÕ
Toplam

31 AralÕk 2016

11.754.795
1.527.564
5.926.437
19.208.796

3.810.765
2.763.384
6.574.149

31 AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla kÕsa vadeli ticari borçlarÕn detayÕ aúa÷Õdaki gibidir:

Portföy yönetim komisyonlarÕ (Not 18)
Portföy saklama komisyonlarÕ (Not 18)
Ödenecek komisyonlar (Not 18)
Toplam

31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

112.499
62.937
23.610
199.046

109.578
61.378
18.794
189.750

Ticari alacaklardaki risklerin niteli÷i ve düzeyine iliúkin açÕklamalar Not 19’da verilmiútir.
6.

DøöER ALACAKLAR VE DøöER BORÇLAR
31 AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla kÕsa vadeli di÷er alacaklarÕn detayÕ aúa÷Õdaki gibidir:
31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

øliúkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Not 18)

9.310

10.616

Toplam

9.310

10.616

31 AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla kÕsa vadeli di÷er borçlarÕn detayÕ aúa÷Õdaki gibidir:
31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

Ödenecek vergi, harç ve di÷er kesintiler
øliúkili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 18)

40.283
6.018

43.839
11.522

Toplam

46.301

55.361
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7.

MADDø DURAN VARLIKLAR
Döúeme ve
demirbaúlar

Özel
maliyetler

Toplam

172.709
3.527
176.236

61.216
61.216

233.925
3.527
237.452

(154.893)
(13.590)
(168.483)

(49.396)
(11.269)
(60.665)

(204.289)
(24.859)
(229.148)

17.816
7.753

11.820
551

29.636
8.304

Döúeme ve
Demirbaúlar

Özel
maliyetler

Toplam

172.709
172.709

61.216
61.216

233.925
233.925

(140.536)
(14.357)
(154.893)

(37.153)
(12.243)
(49.396)

(177.689)
(26.600)
(204.289)

32.173
17.816

24.063
11.820

56.236
29.636

Maliyet de÷eri
1 Ocak 2017 açÕlÕú bakiyesi
AlÕmlar
31 AralÕk 2017 kapanÕú bakiyesi
Birikmiú amortismanlar
1 Ocak 2017 açÕlÕú bakiyesi
Dönem gideri
31 AralÕk 2017 kapanÕú bakiyesi
Net kayÕtlÕ de÷eri
1 Ocak 2017
31 AralÕk 2017

Maliyet de÷eri
1 Ocak 2016 açÕlÕú bakiyesi
AlÕmlar
31 AralÕk 2016 kapanÕú bakiyesi
Birikmiú amortismanlar
1 Ocak 2016 açÕlÕú bakiyesi
Dönem gideri
31 AralÕk 2016 kapanÕú bakiyesi
Net kayÕtlÕ de÷eri
1 Ocak 2016
31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla, maddi duran varlÕklar üzerinde rehin
bulunmamaktadÕr.
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8.

MADDø OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Di÷er maddi
olmayan duran
varlÕklar (*)

Toplam

Maliyet de÷eri
1 Ocak 2017 açÕlÕú bakiyesi
AlÕmlar
31 AralÕk 2017 kapanÕú bakiyesi

123.831
123.831

123.831
123.831

Birikmiú itfa paylarÕ
1 Ocak 2017 açÕlÕú bakiyesi
Dönem gideri
31 AralÕk 2017 kapanÕú bakiyesi

(101.042)
(16.286)
(117.328)

(101.042)
(16.286)
(117.328)

22.789
6.503

22.789
6.503

Net kayÕtlÕ de÷eri
1 Ocak 2017
31 AralÕk 2017

Di÷er maddi
olmayan duran
varlÕklar (*)

Toplam

Maliyet de÷eri
1 Ocak 2016 açÕlÕú bakiyesi
AlÕmlar
31 AralÕk 2016 kapanÕú bakiyesi

123.831
123.831

123.831
123.831

Birikmiú itfa paylarÕ
1 Ocak 2016 açÕlÕú bakiyesi
Dönem gideri
31 AralÕk 2016 kapanÕú bakiyesi

(79.506)
(21.536)
(101.042)

(79.506)
(21.536)
(101.042)

44.325
22.789

44.325
22.789

Net kayÕtlÕ de÷eri
1 Ocak 2016
31 AralÕk 2016
(*) Bilgisayar programlarÕndan oluúmaktadÕr.

ùirket’in 31 AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla iúletme içerisinde oluúturulmuú maddi
olmayan duran varlÕ÷Õ bulunmamaktadÕr.
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9.

KARùILIKLAR, KOùULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 AralÕk 2017 tarihi itibariyle ùirket’in Vadeli øúlem ve Opsiyon BorsasÕ’nda (VøOB) 23.891 adet satÕú
yönlü döviz bazlÕ (ABD DolarÕ) kontratÕ bulunmaktadÕr (31 AralÕk 2016: BulunmamaktadÕr).
Söz konusu kontratlar nazÕm hesaplarda takip edilmekte olup gerçe÷e uygun de÷er de÷iúimleri kar veya
zarar tablosunda muhasebeleútirilmektedir.

10.

ÇALIùANLARA SAöLANAN FAYDALAR
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin kÕsa vadeli karúÕlÕklar
31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

KullanÕlmayan izin ve muhtemel prim karúÕlÕklarÕ

228.094

203.068

Toplam

228.094

203.068

Türkiye’de geçerli iú kanununa göre ùirket, iú sözleúmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde
çalÕúanlarÕnÕn hak kazanÕp da kullanmadÕ÷Õ yÕllÕk izin sürelerine ait ücreti, sözleúmenin sona erdi÷i tarihteki
ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür. KullanÕlmayan izin karúÕlÕ÷Õ
raporlama dönemi sonu itibarÕyla tüm çalÕúanlarÕn hak ettikleri ancak henüz kullanmadÕklarÕ izin günlerine
denk gelen iskonto edilmemiú toplam yükümlülük tutarÕdÕr.
ùirket’in, 31 AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihlerinde sona eren yÕllara ait kullanÕlmayan izin ve
muhtemel prim karúÕlÕklarÕnÕn hareketi aúa÷Õdaki gibidir:
2017
203.068
(181.755)
206.781
228.094

2016
170.755
(164.013)
196.326
203.068

31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

KÕdem tazminatÕ karúÕlÕ÷Õ

224.526

192.989

Toplam

224.526

192.989

Dönem baúÕ, 1 Ocak
Ödenen izin ve primler
Dönem gideri
Dönem sonu karúÕlÕk, 31 AralÕk
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin uzun vadeli karúÕlÕklar

KÕdem TazminatÕ KarúÕlÕ÷Õ:
Yürürlükteki øú Kanunu hükümleri uyarÕnca, çalÕúanlardan kÕdem tazminatÕna hak kazanacak úekilde iú
sözleúmesi sona erenlere, hak kazandÕklarÕ yasal kÕdem tazminatlarÕnÕn ödenmesi yükümlülü÷ü vardÕr.
AyrÕca, halen yürürlükte bulunan 506 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayÕlÕ
ve 25 A÷ustos 1999 tarih, 4447 sayÕlÕ yasalar ile de÷iúik 60’ÕncÕ Maddesi hükmü gere÷ince kÕdem
tazminatÕnÕ alarak iúten ayrÕlma hakkÕ kazananlara da yasal kÕdem tazminatlarÕnÕ ödeme yükümlülü÷ü
bulunmaktadÕr. Emeklilik öncesi hizmet úartlarÕyla ilgili bazÕ geçiú karúÕlÕklarÕ, ilgili kanunun 23 MayÕs
2002 tarihinde de÷iútirilmesi ile Kanun’dan çÕkarÕlmÕútÕr.
31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla ödenecek kÕdem tazminatÕ, aylÕk 4.732,48 TL (31 AralÕk 2016: 4.297,21
TL) tavanÕna tabidir.
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KÕdem tazminatÕ karúÕlÕ÷Õ, ùirket’in, çalÕúanlarÕn emekli olmasÕndan kaynaklanan gelecekteki muhtemel
yükümlülük tutarÕnÕn bugünkü de÷erinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadÕr. TMS 19
(“ÇalÕúanlara Sa÷lanan Faydalar”), úirketin yükümlülüklerinin, tanÕmlanmÕú fayda planlarÕ kapsamÕnda
aktüeryal de÷erleme yöntemleri kullanÕlarak geliútirilmesini öngörür. Bu do÷rultuda, toplam
yükümlülüklerin hesaplanmasÕnda kullanÕlan aktüeryal varsayÕmlar aúa÷Õda belirtilmiútir:
Ana varsayÕm, her hizmet yÕlÕ için olan azami yükümlülük tutarÕnÕn enflasyona paralel olarak artacak
olmasÕdÕr. Bu nedenle, 31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla, ekli finansal tablolarda karúÕlÕklar, gelece÷e iliúkin,
çalÕúanlarÕn emeklili÷inden kaynaklanacak muhtemel yükümlülü÷ünün bugünkü de÷eri tahmin edilerek
hesaplanÕr. Raporlama dönemi sonu itibarÕyla karúÕlÕklar, yÕllÕk % 6,15 enflasyon (tahmin edilen maaú
artÕú oranÕ) ve %11 iskonto oranÕ varsayÕmlarÕna göre yaklaúÕk %4,57 olarak elde edilen net iskonto oranÕ
kullanÕlmak suretiyle hesaplanmÕútÕr (31 AralÕk 2016: sÕrasÕyla %5,83, %10,57 ve %4,48). øste÷e ba÷lÕ
iúten ayrÕlmalar neticesinde ödenmeyip, ùirket’e kalacak olan kÕdem tazminatÕ tutarlarÕnÕn tahmini oranÕ
da dikkate alÕnmÕútÕr.
1 Ocak –
31 AralÕk 2017

1 Ocak –
31 AralÕk 2016

192.989
18.449
20.399
(7.311)
224.526

146.644
16.455
15.543
14.347
192.989

31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

10.169
39.635
49.804

9.390
9.390

1 Ocak itibarÕyla karúÕlÕk
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Aktüeryal kayÕp/(kazanç)
KÕdem tazminatÕ karúÕlÕ÷Õ
11.

DøöER DÖNEN VARLIKLAR
Di÷er dönen varlÕklar
Gelecek aylara ait giderler (Not 18)
Verilen avanslar (*)
Toplam

(*) ùirketin kullandÕ÷Õ bilgisayar programÕnÕn iyileútirilme çalÕúmasÕ için iliúkili olmayan tarafa ödenen
avans.
12.

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiú Sermaye
ùirket’in 31 AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla ödenmiú sermaye yapÕsÕ aúa÷Õdaki gibidir:
Ortaklar
øú YatÕrÕm Menkul De÷erler Aù
øú YatÕrÕm Menkul De÷erler Aù
T.SÕnai KalkÕnma BankasÕ Aù
YatÕrÕm Finansman Menkul De÷erler Aù
YatÕrÕm Finansman Menkul De÷erler Aù
Anadolu Hayat Emeklilik Aù
Anadolu Hayat Emeklilik Aù
Anadolu Anonim Türk Sigorta ùirketi
Di÷er

Grubu

Pay OranÕ
(% )

31 AralÕk
2017

Pay OranÕ
(%)

31 AralÕk
2016

1,46
27,47
1,72
0,73
0,39
0,37
0,36
0,17
67,33

2.347.411
44.106.690
2.757.169
1.185.072
618.429
592.536
574.662
278.394
108.138.921

1,46
27,47
1,72
0,73
0,39
0,37
0,36
0,17
67,33

2.347.411
44.106.690
2.757.169
1.185.072
618.429
592.536
574.662
278.394
108.138.921

100,00

160.599.284

100,00

160.599.284

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

Toplam sermaye
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ùirket sermayesi her biri 1 (bir) Kuruú nominal de÷erinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrÕlmÕú olup,
hisselerin 4.125.019 Türk LirasÕ (A) Grubu, 156.474.265 Türk LirasÕ (B) Grubu’dur. Yönetim Kurulu
üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisse senetlerinin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkÕna, (B)
Grubu hisse senetlerinin her biri 1 (bir) adet oy hakkÕna sahiptir. A grubu hisselerin kar da÷ÕtÕmÕnda
imtiyazÕ bulunmamaktadÕr. ømtiyazlÕ ve adi hisse senetleri için pay baúÕna kazanç tutarlarÕ aynÕdÕr.
ùirket hisselerinin %94,8’i Borsa østanbul Aù’de iúlem görebilir niteliktedir.
Kardan AyrÕlan KÕsÕtlanmÕú Yedekler
31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

Yasal yedekler

35.189.494

33.026.156

Toplam

35.189.494

33.026.156

6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 519. maddesine göre iúletmeler yÕllÕk kârlarÕnÕn %5’ini
ödenmiú sermayelerinin %20’sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayÕrÕrlar. øúletmenin
geçmiú yÕllar zararlarÕ varsa %5’in hesabÕnda yÕllÕk kardan düúülür. TTK’ nÕn 519. maddesinin c bendi
gere÷ince pay sahiplerine %5 oranÕnda kar payÕ ödendikten sonra pay sahipleri ile kara iútirak eden di÷er
kimselere da÷ÕtÕlmasÕ kararlaútÕrÕlan kÕsmÕn %10’u da genel kanuni yedek akçeye eklenir.
ùirket’in finansal durum tablosunda yer alan 33.026.156 TL tutarÕndaki yasal yedeklerine, 6102 sayÕlÕ
Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi gere÷i 22 Mart 2017 tarihli Ola÷an Genel Kurul kararÕyla
2.163.338 TL tutarÕnda aktarÕm yapÕlmÕú ve yasal yedekler toplamÕ 31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla
35.189.494 TL’ye ulaúmÕútÕr.
Geçmiú YÕllar KarlarÕ
ùirket’in geçmiú yÕllar karlarÕ içerisinde sÕnÕflandÕrÕlan ola÷anüstü yedekler 31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla
17.732.953 TL’dir (31 AralÕk 2016: 20.778.272 TL). Geçmiú yÕllar karlarÕ içerisinde 15.986 TL tutarÕnda
aktüeryal fark bulunmaktadÕr (31 AralÕk 2016: 8.675 TL).
Kar Da÷ÕtÕmÕ
ùirket’in 22 Mart 2017 tarihinde yapÕlan Ola÷an Genel Kurul toplantÕsÕnda, 19.192.930 TL’si 2016 yÕlÕ
karÕndan, 3.045.319 TL’si ise ola÷anüstü yedekler kaleminden karúÕlanmak üzere, ùirket’in çÕkarÕlmÕú
sermayesinin % 12,5’i (brüt = net) oranÕnda, 20.074.911 TL tutarÕnda temettünün 24 Mart 2017 tarihinden
itibaren nakit olarak da÷ÕtÕlmasÕna karar verilmiú, da÷ÕtÕm iúlemi ilgili tarihte baúlayarak 28 Mart 2017
tarihinde tamamlanmÕútÕr.
2016 yÕlÕ karÕnÕn da÷ÕtÕmÕ aúa÷Õdaki úekilde yapÕlmÕútÕr:
Tutar
A- Genel kanuni toplam yedek akçe (TTK 519/a)
B- Ortaklara nakit kar payÕ

958.843
18.234.087

Toplam

19.192.930

ùirket, faaliyetlerinden elde etti÷i karlarÕn da÷ÕtÕm esaslarÕnÕ SPK mevzuatÕna uygun olarak
belirlemektedir.
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13.

HASILAT
SatÕúlar
Hisse senedi satÕúlarÕ
Tahvil ve bono satÕúlarÕ
YatÕrÕm fonu satÕúlarÕ
Eurobond satÕúlarÕ
Ara toplam

øtfa ve faiz gelirleri
Borçlanma senetleri de÷er artÕúÕ/düúüúü (net)
Hisse senedi de÷er artÕúÕ /düúüúü (net)
Eurobond de÷er artÕúÕ/düúüúü (net)
Gayrimenkul sert.de÷er artÕúÕ/düúüúü (net)
YatÕrÕm fonu de÷er artÕúÕ/düúüúü (net)
Temettü gelirleri
Ters repo faiz gelirleri
Faiz tahakkuklarÕ
Ödünç menkul kÕymetlerden alÕnan komisyon gelirleri
Vadeli iúlem sözleúme karlarÕ/zararlarÕ (net)
Di÷er faiz gelirleri
Eurobond kur farkÕ gelir/giderleri (net)
Ara toplam
TOPLAM HASILAT
14.

1 Ocak –
31 AralÕk 2017
650.813.204
43.013.329
18.942.589
28.433.275

1 Ocak –
31 AralÕk 2016
348.227.433
54.258.058
1.400.476
-

741.202.397

403.885.967

17.986.612
747.085
823.980
912.061
(76.800)
495.608
49.820
627.294
234.955
3.570
5.528.263
326.226
414.029
28.072.703

18.804.771
2.264.431
1.672.044
839.921
818.006
1.050.442
207.136
23.566
(504.795)
25.175.522

769.275.100

429.061.489

1 Ocak –
31 AralÕk 2017
647.686.287
42.800.125
18.831.963
28.887.846

1 Ocak –
31 AralÕk 2016
348.472.094
54.258.784
1.388.697
-

738.206.221

404.119.575

1.309.104
1.403.534
244.346
38.361
2.995.345

1.295.170
1.253.544
241.915
45.863
2.836.492

741.201.566

406.956.067

SATIùLARIN MALøYETø
SatÕúlarÕn Maliyeti
Hisse senetleri satÕú maliyeti
Tahvil ve bono satÕú maliyetleri
YatÕrÕm fonu maliyetleri
Eurobond maliyetleri
Ara toplam

Portföy yönetim komisyon giderleri (Not 18)
AracÕlÕk komisyon giderleri (Not 18)
Portföy saklama komisyon giderleri (Not 18)
Takas ve saklama komisyon giderleri
Ara toplam
TOPLAM SATIùLARIN MALøYETø
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15.

GENEL YÖNETøM GøDERLERø

Personel ücret ve giderleri
Yönetim kurulu aylÕklarÕ
Kira giderleri
Denetim giderleri
Sistem giderleri
øúletme giderleri
Amortisman ve itfa payÕ giderleri
Aidat giderleri
Kotasyon giderleri
Risk yönetimi sistemi giderleri
YapÕlan ba÷Õú ve yardÕmlar
Di÷er giderler
Toplam

1 Ocak –
31 AralÕk
2017
1.381.594
657.300
274.733
97.163
119.595
73.208
41.145
33.211
14.474
20.547
178.487
2.891.457

1 Ocak –
31 AralÕk
2016
1.293.327
599.550
248.318
190.533
108.271
73.816
48.136
32.827
24.993
19.233
115.000
153.212
2.907.216

1 Ocak –
31 AralÕk
2017
927.759
206.781
153.174
38.848
55.032
1.381.594

1 Ocak –
31 AralÕk
2016
894.054
196.326
130.344
31.998
40.605
1.293.327

Personel ücret ve giderleri

Maaúlar ve ücretler
øzin ve prim karúÕlÕk gideri
SSK iúveren payÕ
KÕdem tazminatÕ karúÕlÕk gideri
Di÷er ücret ve giderler
Toplam
16.

ESAS FAALøYETLERDEN DøöER GELøRLER VE GøDERLER
Esas faaliyetlerden di÷er gelirler ve giderler bulunmamaktadÕr (31 AralÕk 2016: 7 TL esas faaliyetlerden
di÷er gelirler, 5.283 TL esas faaliyetlerden di÷er giderler).

17.

PAY BAùINA KAZANÇ
1 Ocak –
31 AralÕk
2017

1 Ocak –
31 AralÕk
2016

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin nominal de÷eri (TL)

160.599.284

160.599.284

Tedavüldeki hisselerin nominal de÷eri (TL)

160.599.284

160.599.284

25.182.077

19.192.930

0,1568

0,1195

Net dönem karÕ (TL)
Adi ve Seyreltilmiú Pay baúÕna kazanç (TL) (1 TL
nominal hisseye karúÕlÕk)
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18.

øLøùKøLø TARAF AÇIKLAMALARI
ùirket ile iliúkili taraflarÕ arasÕndaki iúlemlerin detaylarÕ aúa÷Õda açÕklanmÕútÕr:
31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

13.037
6.114.371
6.127.408

10.952
5.345.702
5.356.654

Nakit ve nakit benzerleri
Türkiye øú BankasÕ Anonim ùirketi (Vadesiz mevduat) (Not 3)
Türkiye øú BankasÕ Anonim ùirketi (Vadeli mevduat)
Toplam
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar / zarara yansÕtÕlan finansal yatÕrÕmlar

31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla ùirket’in gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar / zarara yansÕtÕlan finansal
varlÕklarÕ içerisinde; 2.343.495 TL nominal, 3.837.122 TL gerçe÷e uygun de÷erinde iliúkili úirket
hisseleri, 8.000.000 TL nominal, 8.013.625 TL gerçe÷e uygun de÷erinde iliúkili úirket borçlanma senetleri
(özel sektör tahvil ve bonolarÕ) ve 28.289.250 TL nominal 28.797.023 TL gerçe÷e uygun de÷erinde
eurobond, 231.136.930 TL nominal, 17.545.451 TL gerçe÷e uygun de÷erinde iliúkili úirket yatÕrÕm fonu
katÕlma belgesi bulunmaktadÕr. (31 AralÕk 2016: 4.206.597 TL nominal, 5.349.414 TL gerçe÷e uygun
de÷erinde iliúkili úirket hisseleri, 19.300.000 TL nominal, 19.246.792 TL gerçe÷e uygun de÷erinde iliúkili
úirket borçlanma senetleri (özel sektör tahvil ve bonolarÕ), 603.465.621 TL nominal 9.832.265 TL gerçe÷e
uygun de÷erinde yatÕrÕm fonu katÕlma belgesi).
øliúkili taraflardan alacaklar
31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

9.310
9.310

10.616
10.616

31 AralÕk 2017

31 AralÕk 2016

6.895
6.895

6.556
6.556

31 AralÕk 2017
Ticari borçlar
Ödenecek portföy yönetim, saklama ve aracÕlÕk komisyonlarÕ (Not 5)
øú Portföy Yönetimi Aù (Not 5)
112.499
Türkiye øú BankasÕ Anonim ùirketi
62.937
øú YatÕrÕm Menkul De÷erler Aù
23.610
199.046
Ticari olmayan borçlar (Not 6)
øú Merkezleri Yön. ve øúl. Aù
Anadolu Anonim Türk Sigorta ùirketi
6.018
6.018

31 AralÕk 2016

Ticari olmayan alacaklar (Not 6)
øú Merkezleri Yönetim ve øúletim Aù
Di÷er dönen varlÕklar

Anadolu Anonim Türk Sigorta ùirketi (Not 11)
Toplam
øliúkili taraflara borçlar

109.578
61.378
18.794
189.750
5.800
5.722
11.522

Dönem içindeki iúlemler
1 Ocak –
31 AralÕk
2017
øliúkili taraflara ödenen portföy yönetim, aracÕlÕk ve saklama komisyonlarÕ (Not 14)
øú Portföy Yönetimi Aù
1.309.104
øú YatÕrÕm Menkul De÷erler Aù
1.403.534
Türkiye øú BankasÕ Aù
244.346
Toplam
2.956.984
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1 Ocak –
31 AralÕk
2016
1.295.170
1.253.544
241.915
2.790.629

Genel yönetim giderleri
øliúkili taraflara ödenen giderler
Türkiye øú BankasÕ Aù - (kira ve teknik destek gideri)
øú Merkezleri Yön. ve øúl. Aù - (bakÕm onarÕm ve iúletme giderleri)
øúnet Elektronik Bilgi Üretim ve Da÷ÕtÕm Tic. ve øletiúim Hiz. Aù (internet kullanÕm ve di÷er hizmet gideri)
øú YatÕrÕm Menkul De÷erler Aù - (risk yönetimi giderleri)
Anadolu Anonim Türk Sigorta ùirketi - (sa÷lÕk sigortasÕ gideri)
SoftTech YazÕlÕm Teknolojileri AraútÕrma Geliútirme ve Pazarlama
Tic. Aù - (Web güncelleme gid.)
Toplam

Temettü gelirleri
øú Finansal Kiralama Aù
Türkiye SÕnai KalkÕnma BankasÕ Aù
Trakya Cam
Toplam

1 Ocak –
31 AralÕk
2017

1 Ocak31 AralÕk
2016

293.911
82.487

278.626
77.650

28.284
20.547
7.183

25.551
19.233
6.059

2.278
434.690

407.119

1 Ocak –
31 AralÕk
2017

1 Ocak –
31 AralÕk
2016

-

91.007
12.500
105.989
209.496

31 AralÕk 2017 tarihinde sonra eren hesap döneminde Türkiye øú BankasÕ A.ù.’den 128.110 TL tutarÕnda
vadeli mevduat faiz geliri elde edilmiútir (31 AralÕk 2016: 559.306 TL).
Dönem içinde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyelerine sa÷lanan faydalar aúa÷Õdaki gibidir:

Üst düzey yöneticilere sa÷lanan menfaatler
Brüt ücretler ve di÷er kÕsa vadeli faydalar
KÕdem tazminatÕ
øzin ve muhtemel prim karúÕlÕ÷Õ
Toplam
19.

1 Ocak –
31 AralÕk
2017

1 Ocak –
31 AralÕk
2016

959.904
12.505
115.414
1.087.823

902.154
12.349
106.832
1.021.335

FøNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RøSKLERøN NøTELøöø VE DÜZEYø
Finansal Risk Faktörleri
ùirket faaliyeti gere÷i piyasa riskine (gerçe÷e uygun de÷er faiz oranÕ riski, hisse senedi fiyat riski) maruz
kalmaktadÕr. Piyasa riski, faiz oranlarÕnda, menkul kÕymetlerin veya di÷er finansal sözleúmelerin
de÷erinde meydana gelecek ve ùirketi olumsuz etkileyecek dalgalanmalardÕr. ùirket menkul kÕymetlerini
gerçe÷e uygun fiyatlar ile de÷erleyerek maruz kalÕnan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski
ayrÕmÕnda günlük olarak takip etmektedir. Yönetim Kurulu’nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine
iliúkin stratejiler ve limitler belirlenmekte, ùirket portföyü portföy yöneticileri tarafÕndan bu çerçevede
yönetilmektedir. ùirket, portföy riskinin düzenli olarak hesaplanmasÕ ve raporlanmasÕ hususunda øú
YatÕrÕm Menkul De÷erler Aù’den hizmet almakta, ilgili raporlar Riskin Erken SaptanmasÕ Komitesi ve
Yönetim Kurulu tarafÕndan de÷erlendirilmektedir.
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Faiz oranÕ riski
Faiz oranÕ riski, faiz oranlarÕnda meydana gelen dalgalanmalarÕn ùirket’in faize duyarlÕ varlÕklarÕ üzerinde
meydana getirebilece÷i de÷er düúüúü olarak tanÕmlanÕr. ùirket’in faize duyarlÕ yükümlülü÷ü
bulunmamaktadÕr.
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit faizli finansal araçlar
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya
Finansal varlÕklar
zarara yansÕtÕlan finansal varlÕklar
Ters repo iúlemlerinden alacaklar
Vadeli mevduat
Borsa para piyasasÕndan alacaklar
De÷iúken faizli finansal araçlar
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya
Finansal varlÕklar
zarara yansÕtÕlan finansal varlÕklar

31 AralÕk 2017
150.915.584

31 AralÕk 2016
128.190.725

121.868.647
21.757.766
7.289.171
41.013.242

87.775.376
840.364
15.492.818
24.082.167
56.063.433

41.013.242

56.063.433

ùirket’in gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕtÕlan finansal varlÕk olarak sÕnÕfladÕ÷Õ borçlanma
senetleri faiz de÷iúimlerine ba÷lÕ olarak fiyat riskine maruz kalmaktadÕr. 31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla
ùirket’in yaptÕ÷Õ analizlere göre faizlerde %1 oranÕnda faiz azalÕúÕ / artÕúÕ olmasÕ durumunda di÷er tüm
de÷iúkenlerin sabit kaldÕ÷Õ varsayÕmÕyla 162.881.889 TL tutarÕndaki borçlanma senetlerinin gerçe÷e
uygun de÷erinde ve dolayÕsÕyla ùirket’in net dönem karÕ ile özkaynaklarÕnda 31 AralÕk 2017 tarihi
itibarÕyla 2.248.273 TL tutarÕnda azalÕú veya 2.318.485 TL tutarÕnda artÕú oluúmaktadÕr (31 AralÕk 2016
tarihi itibarÕyla faizlerde %1 oranÕnda faiz artÕúÕ / azalÕúÕ olmasÕ durumunda di÷er tüm de÷iúkenlerin sabit
kaldÕ÷Õ varsayÕmÕyla 143.838.809 TL tutarÕndaki borçlanma senetlerinin gerçe÷e uygun de÷erinde ve
dolayÕsÕyla ùirket’in net dönem karÕ ile özkaynaklarÕnda 31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla 893.666 TL
tutarÕnda azalÕú veya 914.089 TL tutarÕnda artÕú oluúmaktadÕr).
Hisse senedi fiyat riski
ùirket aynÕ zamanda, portföyünde bulunan hisse senetlerinde meydana gelebilecek fiyat de÷iúimlerinin
yol açaca÷Õ hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadÕr. 31 AralÕk 2017 tarihi itibarÕyla BIST’de iúlem
gören bu hisselerde %10’luk bir artÕú / azalÕú olmasÕ ve di÷er tüm de÷iúkenlerin sabit tutulmasÕ
durumunda, ùirket’in net dönem karÕnda ve dolayÕsÕyla özkaynaklarÕnda 1.132.806 TL tutarÕnda artÕú /
azalÕú oluúmaktadÕr (31 AralÕk 2016: 3.453.106 TL).
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1

-

-

-

-

19.208.796

19.208.796
-

Di÷er
taraf

-

9.310

9.310
-

øliúkili
taraf

-

-

-

-

Di÷er
taraf

Hisse senetleri, gayrimenkul sertifikasÕ ve yatÕrÕm fonlarÕ kredi riski taúÕmadÕ÷Õndan finansal yatÕrÕmlara dahil edilmemiútir.

D.

C.

B.

A.

Raporlama tarihi itibarÕyla maruz kalÕnan azami kredi
riski (A+B+C+D)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
Vadesi geçmemiú ya da de÷er düúüklü÷üne u÷ramamÕú
finansal varlÕklarÕn net kayÕtlÕ de÷eri
Vadesi geçmiú ancak de÷er düúüklü÷üne u÷ramamÕú
varlÕklarÕn net kayÕtlÕ de÷eri
De÷er düúüklü÷üne u÷rayan varlÕklarÕn kayÕtlÕ de÷erleri
- Vadesi geçmiú (brüt kayÕtlÕ de÷eri)
- De÷er düúüklü÷ü (-)
- Net de÷erin teminat ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
- Vadesi geçmemiú (brüt kayÕtlÕ de÷eri)
- De÷er düúüklü÷ü (-)
- Net de÷erin teminat ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
Finansal durum tablosu dÕúÕ kredi riski içeren unsurlar

31 AralÕk 2017

øliúkili
taraf

Alacaklar
Ticari
Di÷er
Alacaklar
alacaklar

-

21.770.803

21.770.803
-

Bankalardaki
mevduat

-

7.289.171

7.289.171
-

BPP
iúlemlerinden
alacaklar

-

162.881.889

162.881.889
-

Finansal
yatÕrÕmlar (1)

-

-

-

-

Türev
araçlar

-

-

-

Di÷er

ùirket’in kullandÕrÕlan kredileri bulunmadÕ÷Õndan dolayÕ karúÕ tarafÕn anlaúma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut de÷ildir. 31
AralÕk 2017 ve 31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla, ùirket’in kredi riskine maruz kredi niteli÷indeki varlÕklarÕ aúa÷Õdaki tablodaki gibidir:

Kredi riski
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1

-

-

-

øliúkili
taraf

-

6.574.149

6.574.149
-

Di÷er
taraf

-

10.616

10.616
-

øliúkili
taraf

-

-

-

-

Di÷er
taraf

Alacaklar
Ticari
Di÷er
Alacaklar
alacaklar

Hisse senetleri ve yatÕrÕm fonlarÕ kredi riski taúÕmadÕ÷Õndan finansal yatÕrÕmlara dahil edilmemiútir.

D.

C.

B.

A.

Raporlama tarihi itibarÕyla maruz kalÕnan azami kredi
riski (A+B+C+D)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
Vadesi geçmemiú ya da de÷er düúüklü÷üne u÷ramamÕú
finansal varlÕklarÕn net kayÕtlÕ de÷eri
Vadesi geçmiú ancak de÷er düúüklü÷üne u÷ramamÕú
varlÕklarÕn net kayÕtlÕ de÷eri
De÷er düúüklü÷üne u÷rayan varlÕklarÕn kayÕtlÕ de÷erleri
- Vadesi geçmiú (brüt kayÕtlÕ de÷eri)
- De÷er düúüklü÷ü (-)
- Net de÷erin teminat ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
- Vadesi geçmemiú (brüt kayÕtlÕ de÷eri)
- De÷er düúüklü÷ü (-)
- Net de÷erin teminat ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
Finansal durum tablosu dÕúÕ kredi riski içeren unsurlar

31 AralÕk 2016

Kredi riski

-

15.503.770

15.503.770
-

Bankalardaki
mevduat

-

24.922.531

24.922.531
-

Ters repo ve
BPP
iúlemlerinden
alacaklar

-

143.838.809

143.838.809
-

Finansal
yatÕrÕmlar (1)

-

-

-

-

Türev
araçlar

-

-

-

Di÷er

Kur riski
YabancÕ para varlÕklar, yükümlülükler ve bilanço dÕúÕ yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çÕkan
kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluúturmaktadÕr. ùirket’in 31 AralÕk 2017 tarihi
itibariyle portföyünde bulunan 23.950.000 ABD DolarÕ nominal tutarda eurobond haricinde dövizli
iúlemleri bulunmamaktadÕr (31 AralÕk 2016: BulunmamaktadÕr).
Kur riskine duyarlÕlÕk
ùirket’in ABD DolarÕ kurundaki %10’luk artÕúa ve azalÕúa olan duyarlÕlÕ÷Õ aúa÷Õda gösterilmektedir.
DuyarlÕlÕk analizi sadece bilanço tarihindeki yabancÕ para cinsinden parasal kalemler ile döviz bazlÕ VøOB
kontratlarÕnÕ kapsar ve söz konusu kalemlerin ilgili dönem sonundaki %10’luk kur de÷iúiminin net etkisini
gösterir. Pozitif de÷er, kar/zararda ve di÷er özkaynak kalemlerindeki artÕúÕ ifade eder.
Kar/(zarar)

31/12/2017
YabancÕ paranÕn de÷er
kazanmasÕ
kaybetmesi

ABD DolarÕ’nÕn TL karúÕsÕnda
%10 de÷iúimi halinde
1- ABD DolarÕ net varlÕk/yükümlülü÷ü
2- ABD DolarÕ riskinden korunan kÕsÕm
3- ABD DolarÕ net etki (1+2)
TOPLAM

9.130.482
(9.570.457)
(439.975)
(439.975)

31/12/2016
YabancÕ paranÕn de÷er
kazanmasÕ
kaybetmesi

(9.130.482)
9.570.457
439.975
439.975

-

-

Likidite riski
Likidite riski, uzun vadeli varlÕklarÕn kÕsa vadeli kaynaklarla fonlanmasÕnÕn bir sonucu olarak ortaya
çÕkabilmektedir. ùirket’in faaliyeti gere÷i aktifinin tamamÕna yakÕn kÕsmÕnÕ nakit ve benzeri kalemler ile
finansal yatÕrÕmlar oluúturmaktadÕr. ùirket yönetimi, aktifi özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini
asgari seviyede tutmaktadÕr.
ùirket’in türev finansal yükümlülü÷ü yoktur. Türev olmayan finansal yükümlülüklerin 31 AralÕk 2017 ve
31 AralÕk 2016 tarihleri itibarÕyla indirgenmiú nakit akÕúlarÕnÕn sözleúme sürelerine göre kalan vadelerine
göre da÷ÕlÕmÕ aúa÷Õdaki gibidir:
31 AralÕk 2017

Sözleúmeye DayalÕ Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari borçlar
Di÷er borçlar

KayÕtlÕ
De÷eri
245.347
199.046
46.301

Sözleúmeye
dayalÕ nakit
çÕkÕúlar
toplamÕ
245.347
199.046
46.301

1 aya
kadar
245.347
199.046
46.301

1-3
ay

3 ay-1
yÕl

1-5
yÕl

5 yÕldan
uzun

-

-

-

-

1-3
ay

3 ay-1
yÕl

1-5
yÕl

5 yÕldan
uzun

-

-

-

-

31 AralÕk 2016

Sözleúmeye DayalÕ Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari borçlar
Di÷er borçlar

KayÕtlÕ
De÷eri
245.111
189.750
55.361

Sözleúmeye
dayalÕ nakit
çÕkÕúlar
toplamÕ
245.111
189.750
55.361
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1 aya
kadar
245.111
189.750
55.361

Sermaye yönetimi
ùirket, yürürlükteki Sermaye PiyasasÕ Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ana
sözleúmesinde belirtilen sermaye piyasasÕ faaliyetlerinde bulunmaktadÕr. ùirketin misyonu, portföyünün
mevzuat ve ana sözleúmeye uygun olarak, riskin da÷ÕtÕlmasÕ ilkesi do÷rultusunda etkin, tutarlÕ ve rasyonel
bir úekilde profesyonelce yönetilmesi ve Kar PayÕ Da÷ÕtÕm PolitikasÕ paralelinde pay sahiplerine yÕllar
itibariyle düzenli bir temettü gelirinin sa÷lanmasÕdÕr. ùirket sermayesi bu misyon do÷rultusunda
yönetilmektedir.
20.

FøNANSAL ARAÇLAR
Finansal Araçlar Kategorileri:
31 AralÕk 2017
Finansal varlÕklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara
yansÕtÕlan finansal varlÕklar
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Di÷er borçlar
31 AralÕk 2016
Finansal varlÕklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara
yansÕtÕlan finansal varlÕklar
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Di÷er borçlar

KayÕtlÕ De÷eri

Gerçe÷e Uygun De÷eri

29.059.974

29.059.974

192.103.601
19.208.796

192.103.601
19.208.796

199.046
46.301

199.046
46.301

KayÕtlÕ De÷eri

Gerçe÷e Uygun De÷eri

40.426.301

40.426.301

188.202.135
6.574.149

188.202.135
6.574.149

189.750
55.361

189.750
55.361

Finansal araçlarÕn gerçe÷e uygun de÷eri
Gerçe÷e uygun de÷er, bilgili ve istekli taraflar arasÕnda, piyasa koúullarÕna uygun olarak gerçekleúen
iúlemlerde, bir varlÕ÷Õn karúÕlÕ÷Õnda el de÷iútirebilece÷i veya bir yükümlülü÷ün karúÕlanabilece÷i de÷erdir.
ùirket, finansal enstrümanlarÕn tahmini gerçe÷e uygun de÷erlerini halihazÕrda mevcut piyasa bilgileri ve
uygun de÷erleme yöntemlerini kullanarak belirlemiútir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini de÷erlendirip
gerçe÷e uygun de÷erleri tahmin edebilmek, yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada
sunulan tahminler, ùirket’in cari bir piyasa iúleminde elde edebilece÷i miktarlarÕn göstergesi olamaz.
Gerçe÷e uygun de÷erleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanlarÕn gerçe÷e uygun
de÷erlerinin tahmini için aúa÷Õdaki yöntem ve varsayÕmlar kullanÕlmÕútÕr:
Finansal varlÕklar
Nakit ve nakit benzeri de÷erler ve di÷er finansal varlÕklar dâhil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen
finansal varlÕklarÕn gerçe÷e uygun de÷erlerinin kÕsa vadeli olmalarÕ ve muhtemel zararlarÕn önemsiz
miktarda olabilece÷i düúünülerek defter de÷erlerine yaklaútÕ÷Õ öngörülmektedir.
Borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin gerçe÷e uygun de÷erlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatlarÕ
esas alÕnÕr.
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Finansal yükümlülükler
KÕsa vadeli olmalarÕ sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçe÷e uygun de÷erlerinin kayÕtlÕ de÷erlerine
yaklaútÕ÷Õ varsayÕlmaktadÕr.
Finansal varlÕklarÕn ve yükümlülüklerin gerçe÷e uygun de÷eri aúa÷Õdaki gibi belirlenir:
Birinci seviye: Finansal varlÕk ve yükümlülükler, birbirinin aynÕ varlÕk ve yükümlülükler için aktif
piyasada iúlem gören borsa fiyatlarÕndan de÷erlenmektedir.
økinci seviye: Finansal varlÕk ve yükümlülükler, ilgili varlÕk ya da yükümlülü÷ün birinci seviyede belirtilen
borsa fiyatÕndan baúka do÷rudan ya da dolaylÕ olarak piyasada gözlenebilen fiyatÕnÕn bulunmasÕnda
kullanÕlan girdilerden de÷erlenmektedir.
Üçüncü seviye: Finansal varlÕk ve yükümlülükler, varlÕk ya da yükümlülü÷ün gerçe÷e uygun de÷erinin
bulunmasÕnda kullanÕlan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden de÷erlenmektedir.
Gerçe÷e uygun de÷er ile gösterilen finansal varlÕklar:

21.

31 AralÕk 2017
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara
yansÕtÕlan finansal varlÕklar
Özel sektör tahvil ve bonolarÕ
Borsada iúlem gören hisse senetleri
Borsada iúlem gören gayrimenkul sert.
YatÕrÕm fonlarÕ
Eurobondlar
Toplam

KayÕtlÕ De÷eri

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

70.665.005
63.749.937
11.328.061
11.328.061
348.200
348.200
17.545.451
17.545.451
92.216.884
92.216.884
192.103.601 185.188.533

6.915.068
6.915.068

-

31 AralÕk 2016
Gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara
yansÕtÕlan finansal varlÕklar
Özel sektör tahvil ve bonolarÕ
Borsada iúlem gören hisse senetleri
YatÕrÕm fonlarÕ
Toplam

KayÕtlÕ De÷eri

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

143.838.809 103.350.846
34.531.061
34.531.061
9.832.265
9.832.265
188.202.135 147.714.172

40.487.963
40.487.963

-

RAPORLAMA DÖNEMøNDEN SONRAKø OLAYLAR
BulunmamaktadÕr.
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YÖNETøM KURULUMUZUN
2017 YILI KÂR DAöITIM TEKLøFø

ùirketimizin 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait, Sermaye PiyasasÕ Kurulunun II-14.1
sayÕlÕ tebli÷ hükümlerine uygun hazÕrlanan ba÷ÕmsÕz denetimden geçmiú finansal
tablolarÕnda ve yasal kayÕtlarÕnda bulunan da÷ÕtÕlabilir kârÕndan ve ola÷anüstü
yedeklerinden karúÕlanmak üzere, çÕkarÕlmÕú sermayesinin % 18,7’si (brüt=net) oranÕnda,
30.032.066 TL tutarÕnda temettünün iliúikte yer alan kâr da÷ÕtÕm tablosuna uygun olarak,
26 Mart 2018 tarihinden itibaren nakit olarak da÷ÕtÕlmasÕ hususunun Genel Kurul’un
onayÕna sunulmasÕna karar verilmiútir.
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øù YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.'NøN 2017 YILI KÂR PAYI DAöITIM TABLOSU (TL)

12-

34567891011-

12131415-

1617181920-

ÇÕkarÕlmÕú Sermaye
160.599.284
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal KayÕtlara Göre)
35.189.493,75
Esas Sözleúme UyarÕnca Kâr Da÷ÕtÕmÕnda imtiyaz var ise
Söz konusu ømtiyaza øliúkin Bilgi :
ømtiyaz bulunmamaktadÕr.
Yasal KayÕtlara (YK) göre
SPK'ya göre
Dönem KârÕ
25.182.077,00
25.190.177,77
Vergiler (-)
Net Dönem KârÕ
25.182.077,00
25.190.177,77
Geçmiú YÕllar ZararlarÕ (-)
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
1.259.508,89
1.259.508,89
Net Da÷ÕtÕlabilir Dönem KârÕ
23.922.568,11
23.930.668,88
YÕl øçinde YapÕlan Ba÷Õúlar (+)
Ba÷Õúlar Eklenmiú Net Da÷ÕtÕlabilir Dönem KârÕ
23.922.568,11
23.930.668,88
Ortaklara Birinci Kâr PayÕ
- Nakit
4.784.513,62
4.784.513,62
- Bedelsiz
Toplam
ømtiyazlÕ Pay Sahiplerine Da÷ÕtÕlan Kâr PayÕ
Da÷ÕtÕlan Di÷er Kâr PayÕ (YK üyeleri, çalÕúanlar..)
øntifa Senedi Sahiplerine Da÷ÕtÕlan Kâr PayÕ
Ortaklara økinci Kâr PayÕ
- Nakit
19.138.054,49
19.138.054,49
- Bedelsiz
Toplam
Genel Kanuni Yedek Akçe
2.200.210,18
2.200.210,18
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
Ola÷anüstü Yedekler
Da÷ÕtÕlmasÕ Öngörülen Di÷er Kaynaklar
- Ola÷anüstü Yedekler
6.109.497,89
6.109.497,89

(*) Genel Kanuni Yedek Akçe tutarÕnÕn 2.200.210,18 TL'sÕ ola÷anüstü yedek akçeler kaleminden karúÕlanacaktÕr.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
TOPLAM DAöITILAN
KÂR PAYI/ NET
DAöITILABøLøR
DÖNEM KÂRI
ORANI (%)

TOPLAM
DAöITILAN KÂR PAYI (*)
GRUBU
NAKøT (TL)

BEDELSøZ (TL)

1 TL NOMøNAL DEöERLø
PAYA øSABET EDEN
KÂR PAYI
TUTAR (TL)
ORANI (%)

NET
A
B
TOPLAM

30.032.066,00

-

(*) Kâr payÕ da÷ÕtÕmÕnda imtiyaz bulunmamaktadÕr.
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125,54%

0,187

18,7000%

øù YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
2017 YILI KURUMSAL YÖNETøM øLKELERø UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETøM øLKELERøNE UYUM BEYANI
SaydamlÕk, eúitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemiú olan øú YatÕrÕm OrtaklÕ÷Õ
A.ù., Sermaye PiyasasÕ Kurulunun II-17.1 sayÕlÕ Kurumsal Yönetim Tebli÷i çerçevesinde
uygulanmasÕ zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ølkelerinin tamamÕna, zorunlu tutulmayan ilkelerin
ise tamamÕna yakÕnÕna uymaktadÕr. Uygulanamayan istisna nitelikteki bazÕ ilkeler ise herhangi bir
çÕkar çatÕúmasÕna sebebiyet vermemektedir.
Uygulanamayan ilkelerin gerekçeleri ile Kurumsal Yönetim ølkelerine iliúkin yapÕlan çalÕúmalarÕn
ayrÕntÕlarÕ ilgili baúlÕklarda yer almaktadÕr.

BÖLÜM II - PAY SAHøPLERø
2.1 YatÕrÕmcÕ øliúkileri Bölümü
ùirket bünyesinde ayrÕ bir YatÕrÕmcÕ øliúkileri Bölümü oluúturulmamÕú, Kurumsal Yönetim
Tebli÷inin 11. maddesinde düzenlenen ilgili bölüm görevlerinin ùirket Genel Müdürü Yeúim
Tükenmez’e ba÷lÕ olarak Müdür unvanÕ ile çalÕúan, Sermaye PiyasasÕ Faaliyetleri øleri Düzey
LisansÕna sahip olan F.Nilüfer BaúarÕr Kutlutürk’ün Yönetici sÕfatÕyla ve ùirkette Yetkili unvanÕ ile
görev yapmakta olan Muazzez Demircan’Õn yerine getirmesi kararlaútÕrÕlmÕútÕr. YatÕrÕmcÕ øliúkileri
Faaliyetlerine øliúkin Rapor 19 AralÕk 2017 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuútur. YatÕrÕmcÕ
øliúkileri faaliyetleri arasÕnda; yatÕrÕmcÕlar ile ortaklÕk arasÕnda yapÕlan yazÕúmalar, di÷er bilgi ve
belgelere iliúkin kayÕtlarÕn sa÷lÕklÕ, güvenli ve güncel olarak tutulmasÕnÕ sa÷lamak, pay sahiplerinin
ortaklÕk ile ilgili yazÕlÕ veya sözlü bilgi taleplerinin ticari sÕr kapsamÕnda olanlar hariç yanÕtlanmasÕ,
genel kurul toplantÕlarÕnÕn mevzuat ve ana sözleúmeye uygun olarak yapÕlmasÕ ve kurumsal yönetim
ilkelerine uyum çalÕúmalarÕ yer almaktadÕr. YÕl içinde yatÕrÕmcÕlarÕmÕzdan telefon ve e-posta ile
gelen az sayÕdaki bilgi talebi mevzuat çerçevesinde yanÕtlanmÕútÕr. 2017 yÕlÕ içinde ùirketimize yazÕlÕ
bir bilgi talebi ulaúmamÕútÕr.
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme HaklarÕnÕn KullanÕmÕ
Pay sahipli÷i haklarÕnÕn kullanÕmÕnÕ etkileyecek her türlü geliúme, Kamuyu AydÕnlatma
Platformunda ve ùirketin internet sitesinde duyurulmaktadÕr. Bunun dÕúÕnda pay sahiplerinden gelen
bilgi taleplerinin ivedilikle yanÕtlanmasÕna çalÕúÕlmaktadÕr. ùirket ana sözleúmesinde özel denetçi
atanmasÕna iliúkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, pay sahiplerinin mevzuat çerçevesinde
genel kurulda özel denetçi atanmasÕ talebinde bulunmalarÕ mümkündür. 2017 yÕlÕ içinde yapÕlan
genel kurul toplantÕsÕnda özel denetçi atanmasÕ talebinde bulunulmamÕútÕr.
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2.3 Genel Kurul ToplantÕlarÕ
YÕl içinde 2016 yÕlÕ ola÷an genel kurul toplantÕsÕ fiziki ve elektronik ortamda 22 Mart 2017 tarihinde,
ùirket merkezi olan østanbul’da gerçekleútirilmiútir. ToplantÕ duyurusunda, gündeme, ana sözleúme
tadil metnine, toplantÕ tarih ve adresine iliúkin ayrÕntÕlara, toplantÕya katÕlÕmÕn esaslarÕna,
vekâletname örne÷ine yer verilmiú, toplam oy haklarÕ, imtiyazlÕ paylara iliúkin bilgileri içeren
bilgilendirme dokümanÕ Kamuyu AydÕnlatma Platformunda ve ùirketin internet sitesinde
yayÕnlanmÕútÕr. ømtiyazlÕ pay sahiplerinin tamamÕnÕn hazÕr bulundu÷u toplantÕda, mevzuat
çerçevesinde asgari % 25 oranÕndaki toplantÕ nisabÕ geçerli olmuú, katÕlÕm %54,6 oranÕnda
gerçekleúmiútir. ToplantÕya medya katÕlÕm göstermemiú, menfaat sahiplerinden ba÷ÕmsÕz denetçi
firma yetkilisi gözlemci olarak katÕlmÕútÕr.
ToplantÕ duyurusunun mümkün olan en fazla sayÕda pay sahibine ulaúmasÕ amaçlanmÕú, duyuru
toplantÕ tarihinden en az 3 hafta önce Kamuyu AydÕnlatma Platformu’nda, Merkezi KayÕt
Kuruluúunun elektronik genel kurul sisteminde, ùirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicili
gazetesinde ilan edilmek suretiyle yapÕlmÕútÕr. ToplantÕ öncesinde finansal tablolar, faaliyet raporu,
ba÷ÕmsÕz denetim raporu, kâr da÷ÕtÕm tablosu elektronik ortamda yayÕnlanmÕú ve ùirket merkezinde
hazÕr bulundurulmuútur. ToplantÕ esnasÕnda pay sahiplerince soru sorma hakkÕ kullanÕlmamÕú,
gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmamÕú, toplantÕ sonrasÕnda ise toplantÕ tutana÷Õ ve
hazirun cetveli tam metin olarak Merkezi KayÕt Kuruluúunun elektronik genel kurul sisteminde,
Kamuyu AydÕnlatma Platformu’nda ve ùirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuú, ayrÕca ùirket
merkezinde ortaklarÕn bilgilerine açÕk tutulmuútur.
2016 yÕlÕ içinde yapÕlan ba÷Õú ve yardÕmlara iliúkin bilgi ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda ayrÕ bir
gündem maddesi olarak ve yÕllÕk faaliyet raporunda bilgi olarak yer almÕútÕr. 2017 yÕlÕnda ùirket
tarafÕndan yapÕlan ba÷Õú ve yardÕm bulunmamaktadÕr.
YÕl içinde mevzuat çerçevesinde ba÷ÕmsÕz üyelerin ço÷unlu÷unun oyunun arandÕ÷Õ ve olumsuz oy
vermeleri sebebiyle kararÕn genel kurula bÕrakÕldÕ÷Õ bir konu bulunmamaktadÕr.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumlulu÷u
bulunanlar ve bu kiúilerin eú ve ikinci dereceye kadar kan ve sÕhri hÕsÕmlarÕ tarafÕndan ùirketimiz ile
çÕkar çatÕúmasÕna neden olabilecek önemli bir iúlem yapÕlmamÕú, ayrÕca ùirketimizin iúletme
konusunda giren ticari iú türünden bir iúlem kendileri veya baúkalarÕ hesabÕna yapÕlmamÕú ya da aynÕ
türde ticari iúlerle u÷raúan bir baúka ortalÕ÷a sÕnÕrsÕz ortak sÕfatÕyla girilmemiútir.
2.4 Oy HaklarÕ ve AzlÕk HaklarÕ
Pay sahiplerine oy haklarÕnÕ en kolay ve uygun úekilde kullanÕm fÕrsatÕ sunulabilmesi için azami
gayret gösterilir. Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nun onayÕndan geçmiú ana sözleúmemiz gere÷i ùirket
hisse senetleri A ve B grubu olarak ikiye ayrÕlÕr. Her bir hisse genel kurul toplantÕlarÕnda 1 (bir) adet
oy hakkÕna sahip olmakla beraber sadece yönetim kurulu üye seçiminde A grubu hisselerin her biri
1.000.000 (birmilyon) adet oy hakkÕna, B grubu hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkÕna sahiptir.
ùirketimizin faaliyeti gere÷i hakimiyet kurdu÷umuz bir iútirakimiz bulunmamaktadÕr. Ana
sözleúmemizde Sermaye PiyasasÕ mevzuatÕnda yer alan azlÕk tanÕmÕ haricinde bir azlÕk tanÕmÕ
bulunmamaktadÕr. YapÕlan genel kurul toplantÕsÕnda azlÕk pay sahipleri tarafÕndan Yönetim Kurulu
üyeli÷ine aday gösterilmemiútir.
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2.5 Kâr PayÕ HakkÕ
ùirketin mevzuat gere÷i 26 ùubat 2014 tarihinde güncellenen Kâr Da÷ÕtÕm PolitikasÕ çerçevesinde
bir önceki yÕl sonu itibariyle oluúan net aktif de÷erin % 5’i veya ilgili yÕla ait net da÷ÕtÕlabilir
kârÕmÕzÕn % 30’undan hangisi yüksek ise asgari söz konusu tutarÕn nakit olarak ve kâr da÷ÕtÕm
kararÕnÕn alÕnaca÷Õ genel kurul toplantÕ tarihini izleyen ikinci ayÕn sonuna kadar da÷ÕtÕlmasÕnÕn
Genel Kurula teklif edilmesi esasÕna dayanan bir kâr da÷ÕtÕm politikasÕ benimsenmiútir.
Kâr Da÷ÕtÕm PolitikasÕ, 26 Mart 2014 tarihinde yapÕlan ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda onaylanmÕú,
Kamuyu AydÕnlatma Platformunda yayÕnlanmÕú, ùirketin internet sitesinde ve faaliyet raporlarÕnda
da yer almÕútÕr. Ana sözleúmede kâra katÕlÕm konusunda bir imtiyaz yoktur. Kurucu intifa senedi ile
Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalÕúanlarÕmÕza kâr payÕ verilmesi uygulamasÕ bulunmamakta, kâr
payÕ ödemeleri politikada yer alan süreler dahilinde yapÕlmaktadÕr.
ùirket’in 22 Mart 2017 tarihinde yapÕlan Ola÷an Genel Kurul toplantÕsÕnda, 2016 yÕlÕ da÷ÕtÕlabilir
kârÕndan ve ola÷anüstü yedekler kaleminden karúÕlanmak üzere çÕkarÕlmÕú sermayenin % 12,5’i
oranÕnda, 20.074.910,50 TL tutarÕnda nakit temettü da÷ÕtÕmÕna karar verilmiú, da÷ÕtÕm 24 Mart 2017
tarihinde baúlayarak 28 Mart 2017 tarihinde tamamlanmÕútÕr.
2.6 PaylarÕn Devri
ùirket esas sözleúmesinde pay devrini kÕsÕtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadÕr. PaylarÕn
devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye PiyasasÕ mevzuatÕna tabidir.
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ùEFFAFLIK
3.1 Kurumsal ønternet Sitesi ve øçeri÷i
ùirketin østanbul Ticaret Sicilinde de tescil edilmiú olan kurumsal internet site adresi
“www.isyatort.com.tr”dir. Kurumsal Yönetim ølkelerinin ilgili bölümünde yer alan tüm hususlara
(ùirketin ça÷rÕ yoluyla hisse senedi ve vekalet toplanmasÕna iliúkin bilgi formlarÕ bulunmadÕ÷Õndan
internet sitesinde bu hususlar yer almamaktadÕr) internet sitesinde bulunmakta ayrÕca ilgili
hususlarÕn büyük ço÷unlu÷u øngilizce olarak da yer almaktadÕr. ønternet sitesinin güncel tutulmasÕna
özen gösterilmektedir.
3.2 Faaliyet Raporu
ùirketimizin yÕllÕk faaliyet raporlarÕnda Kurumsal Yönetim ølkeleri ve di÷er mevzuatta belirtilen
bilgilerin tamamÕna yer verilmekte, ara dönem faaliyet raporlarÕnda ise Sermaye PiyasasÕ
MevzuatÕnÕn öngördü÷ü úekilde bir önceki yÕl sonu ile ilgili ara dönem arasÕnda meydana gelen
de÷iúiklikler yer almaktadÕr.
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BÖLÜM IV - MENFAAT SAHøPLERø
4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Ticari sÕr niteli÷inde olmayan her türlü kayÕtlÕ ùirket bilgisi eúitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat
sahipleri ile paylaúÕlmakta olup, ùirket faaliyetine ve yönetimine iliúkin önemli konular özel durum
açÕklamalarÕ ile kamuya duyurulmakta, portföy de÷er tablolarÕ haftalÕk olarak yayÕmlanmakta ve bu
bilgiler ùirketin internet sitesinde yer almaktadÕr.
Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüúlerini, mevzuata veya etik ilkelere aykÕrÕ oldu÷unu
düúündükleri hususlarÕ ùirkete iletebilmekte, konu hakkÕnda YatÕrÕmcÕ øliúkilerinde Sorumlu
Yönetici veya di÷er yöneticiler vasÕtasÕyla Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu
Komite bilgilendirilmektedir. 2017 yÕlÕnda bu çeúit bir baúvuru intikal etmemiútir.
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime KatÕlÕmÕ
ùirket ana sözleúme ve mevzuat gere÷i Yönetim Kurulu tarafÕndan temsil ve ilzam edilmekte olup,
Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul toplantÕsÕnda pay sahiplerince seçilmektedir. Menfaat sahipleri
Yönetim Kurulunda do÷rudan temsil edilmiyor olsalar bile konulara iliúkin görüú ve
de÷erlendirmelerini ùirkete iletebilmekte, bu görüú ve de÷erlendirmeler Yönetim Kurulu tarafÕndan
karar aúamasÕnda dikkate alÕnmaktadÕr. Menfaat sahipleri açÕsÕndan önemli sonuç do÷uracak
kararlarÕn alÕnmasÕ söz konusu oldu÷unda ise, ilgili menfaat sahibi ile iletiúim kurularak görüú
alÕúveriúinde bulunulmasÕna özen gösterilmektedir.
4.3 ønsan KaynaklarÕ PolitikasÕ
ùirket 6 kiúilik bir kadro ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Personel sayÕsÕnÕn az olmasÕ, unvan ve
kadro çeúitlili÷inin fazla olmamasÕ sebebiyle insan kaynaklarÕna iliúkin ayrÕ bir birim
oluúturulmasÕna veya çalÕúan iliúkilerini yürütmek için bir temsilci atanmasÕna gerek görülmemiútir.
Personelin iúe alÕmÕ ve özlük haklarÕ, çalÕúma hayatÕnÕ düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu
kararlarÕ, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmekte olup, ùirket çalÕúanlarÕ ilgili
hususlar, görev tanÕmlarÕ, iú ve iúleyiúlerine iliúkin kurallar konusunda bilgilendirilmektedir. 2017
yÕlÕnda herhangi bir personel úikayeti intikal etmemiútir.
4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
ùirket faaliyetlerinin ilkeli, etkin, rasyonel bir úekilde yürütülmesi ve ùirket ile çalÕúanlarÕnÕn
saygÕnlÕ÷ÕnÕn korunmasÕna yönelik olarak oluúturulmuú etik kurallar yÕllÕk faaliyet raporlarÕnda ve
ùirketin internet sitesinde yayÕnlanmaktadÕr. ùirket 2017 yÕlÕ içinde bir sosyal sorumluluk projesinde
yer almamÕútÕr.
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BÖLÜM V - YÖNETøM KURULU
5.1 Yönetim Kurulunun YapÕsÕ ve Oluúumu
Yönetim Kurulu üyelerimiz 22 Mart 2017 tarihli ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda bir sonraki ola÷an
genel kurul toplantÕsÕna kadar görev yapmak üzere seçilmiú olup, ùirketimizde icra görevleri
bulunmamaktadÕr. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmiúleri ve yürüttükleri görevlere iliúkin
bilgiler aúa÷Õda yer almaktadÕr.
KENAN AYVACI
BAùKAN
Orta Do÷u Teknik Üniversitesi øúletme Bölümü’nden 1997 yÕlÕnda mezun olan Kenan AyvacÕ,
1998 yÕlÕnda T. øú BankasÕ A.ù. Teftiú Kurulu BaúkanlÕ÷Õ’nda Müfettiú YardÕmcÕsÕ olarak göreve
baúlamÕútÕr. 2006 yÕlÕnda Sermaye PiyasalarÕ Bölümü’ne Müdür YardÕmcÕsÕ olarak atanmÕú, 2010
yÕlÕnda aynÕ bölümde Birim Müdürlü÷üne yükselmiútir. Galatasaray Üniversitesi’nde yüksek
lisansÕnÕ 2010 yÕlÕnda tamamlayan AyvacÕ, 25 Mart 2016 tarihinde T. øú BankasÕ A.ù. Sermaye
PiyasalarÕ Bölümü’ne Bölüm Müdürü olarak atanmÕútÕr. ùirketimizde 03.06.2016 tarihinde
Yönetim Kurulu BaúkanÕ olarak seçilen Kenan AyvacÕ’nÕn di÷er bazÕ grup úirketlerinde yönetim
kurulu üyeli÷i görevleri de bulunmaktadÕr.
RIFAT CENK AKSOY
BAùKAN VEKøLø
østanbul Üniversitesi øktisat Fakültesi, øktisat Bölümünden 1990 yÕlÕnda mezun olan Aksoy, 1991
yÕlÕnda T. øú BankasÕ A.ù. Menkul KÕymetler Müdürlü÷ünde Uzman YardÕmcÕsÕ olarak göreve
baúlamÕútÕr. 1997 – 2001 yÕllarÕ arasÕnda øú YatÕrÕm Menkul De÷erler A.ù’de hazine iúlemlerinden
sorumlu Müdür YardÕmcÕsÕ, 2001 – 2004 yÕllarÕ arasÕnda øú Portföy Yönetimi A.ù.’de portföy
yönetiminden sorumlu Müdür olarak görev yapmÕútÕr. 2004 yÕlÕnda øú Portföy Yönetimi A.ù.’de
Genel Müdür YardÕmcÕlÕ÷Õna yükselmiú, 2010 yÕlÕnda Camiú Menkul De÷erler A.ù.’nin Genel
Müdürlü÷üne atanmÕútÕr. Camiú Menkul De÷erler A.ù.’nin, ana orta÷Õ øú YatÕrÕm Menkul
De÷erler A.ù. ile birleúmesi sonrasÕnda 2014 yÕlÕnÕn Haziran ayÕndan itibaren øú YatÕrÕm Menkul
De÷erler A.ù.’de Genel Müdür YardÕmcÕsÕ olarak görev yapmaktadÕr. ùirketimizde 15.07.2015
tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Baúkan Vekilli÷i görevini yürütmektedir.
VOLKAN KUBLAY
ÜYE
Marmara Üniversitesi øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi øngilizce øktisat bölümünden mezun
olan Kublay, 2000 yÕlÕnda T.øú BankasÕ A.ù.’de Müfettiú YardÕmcÕsÕ olarak göreve baúlamÕútÕr.
2000 - 2008 yÕllarÕ arasÕnda görevini Müfettiú olarak sürdürmüú, 2008 yÕlÕnda øútirakler Bölümüne
Müdür YardÕmcÕsÕ olarak atanmÕú, 2012 yÕlÕnda da aynÕ bölümde Birim Müdürlü÷üne
yükselmiútir. 24.08.2012 tarihinden itibaren ùirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olan Kublay’Õn
di÷er bazÕ grup úirketlerinde yönetim kurulu üyeli÷i görevleri de bulunmaktadÕr.
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MEHMET RASGELENER
ÜYE
Orta Do÷u Teknik Üniversitesi ødari ølimler Fakültesi, Ekonomi ve østatistik Bölümünden 1976
yÕlÕnda mezun olan Rasgelener, 1978 yÕlÕnda Türkiye øú BankasÕ A.ù.’de Müfettiú YardÕmcÕsÕ
olarak göreve baúlamÕú, 1982 yÕlÕnda Galler Üniversitesinde (UWIST) Liman ve Gemicilik
Yönetimi konusunda Lisans Üstü e÷itimini tamamlamÕútÕr. Rasgelener, 1980 - 1983 yÕllarÕ
arasÕnda UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ’nda Dünya BankasÕ Proje Koordinatörü, T.C. Turizm BankasÕ
A.ù.’de Marina Yöneticisi olarak görev yapmÕú, 1985 yÕlÕndan itibaren BaúbakanlÕk Hazine ve
DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ’nda Dünya BankasÕ projelerinden sorumlu ùube Müdürü, Tokyo
Büyükelçili÷i Ekonomi ve Ticaret Müúaviri, Genel Müdür YardÕmcÕsÕ, New York
Baúkonsoloslu÷u Ekonomi Müúaviri görevlerinde bulunduktan sonra Ekim 1999’da Hazine
MüsteúarlÕ÷Õna Kamu øktisadi Teúekkülleri ve Hazine Transferlerinden sorumlu Genel Müdür
olarak atanmÕútÕr. Bu görevini Nisan 2004 tarihine kadar sürdüren Rasgelener, Paris Büyükelçili÷i
Ekonomi Baúmüúavirli÷i görevi sonrasÕnda Temmuz 2008 tarihinde emekli olmuútur.
Rasgelener, 1997 yÕlÕnda østanbul Gübre Sanayi A.ù.’de, 1997 -1998 yÕllarÕ arasÕnda Türkiye øú
BankasÕ A.ù.’de Denetim Kurulu Üyeli÷i, 2000 - 2001 yÕllarÕ arasÕnda Türk Telekom A.ù., 2001
- 2003 yÕllarÕ arasÕnda Milli Reasürans A.ù., 2008 - 2011 yÕllarÕ arasÕnda Aktif ùirketler Grubu,
2012 - 2013 yÕllarÕ arasÕnda da Anadolu Sigorta A.ù. ve øú Finansal Kiralama A.ù.’de Yönetim
Kurulu Üyeli÷i görevlerinde bulunmuútur. ùirketimizde 15.04.2015 tarihinden itibaren Yönetim
Kurulu Üyeli÷i görevini sürdürmektedir.
SERHAT GÜRLEYEN
ÜYE
Bo÷aziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Gürleyen, 1992 - 1998 yÕllarÕ arasÕnda
TEB Ekonomi AraútÕrmalarÕ A.ù.’de, 1998 - 2002 yÕllarÕ arasÕnda TEB YatÕrÕm A.ù.’de, 2002 2007 yÕllarÕ arasÕnda øú YatÕrÕm Menkul De÷erler A.ù.’de AraútÕrma Müdürü görevlerinde
bulunmuútur. Halen aynÕ kurumda Direktör unvanÕ ile görevini sürdürmekte olup, 28.03.2005
tarihinden itibaren ùirketimiz Yönetim Kurulu Üyeli÷i görevini de yürütmektedir.
ABDULLAH AKYÜZ
BAöIMSIZ ÜYE
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi øktisat ve Maliye bölümünden mezun olan Akyüz,
yüksek lisansÕnÕ California Üniversitesi’nde tamamlamÕútÕr. E÷itiminin ardÕndan 1983 yÕlÕnda
Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nda AraútÕrmacÕ olarak göreve baúlayan, øMKB Tahvil ve Bono
PiyasasÕ’nda Müdür olarak görev alan Akyüz, 1995 - 1998 yÕllarÕ arasÕnda øMKB Takas ve
Saklama BankasÕ’nda (Takasbank) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almÕútÕr. 1994 - 1998
yÕllarÕ arasÕnda øMKB’de Baúkan YardÕmcÕlÕ÷Õ, 1999 - 2011 yÕllarÕ arasÕnda Türk Sanayicileri ve
øúadamlarÕ Derne÷i ABD temsilcili÷i, 01.11.2011 – 24.03.2015 yÕllarÕ arasÕnda øú YatÕrÕm Menkul
De÷erler A.ù.’de Yönetim Kurulu Üyeli÷i görevlerinde bulunmuú olan Akyüz, 02.04.2012
tarihinden itibaren ùirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadÕr.
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øBRAHøM KURBAN
BAöIMSIZ ÜYE
Orta Do÷u Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 1982 yÕlÕnda
mezun olan Kurban, aynÕ yÕl Uzman YardÕmcÕsÕ olarak göreve baúladÕ÷Õ Sermaye PiyasasÕ
Kurulu'nda uzmanlÕk ve baú uzmanlÕk kariyerini takiben, 1995 - 1999 yÕllarÕ arasÕnda Denetleme
Dairesi BaúkanlÕ÷Õ ve østanbul Temsilcili÷i, 1999 yÕlÕnda Muhasebe StandartlarÕ BaúkanlÕ÷Õ
görevlerini yürütmüútür. 1999 - 2008 yÕllarÕ arasÕnda ise øMKB Gözetim ve Teftiú Kurulu
BaúkanÕ, 2008 - 2012 yÕllarÕ arasÕnda øMKB Birinci Baúkan YardÕmcÕsÕ ve 2012 - 2014 yÕllarÕ
arasÕnda Borsa østanbul A.ù.’de Baúkan DanÕúmanÕ olarak görev yapmÕútÕr. AyrÕca 2001 - 2010
yÕllarÕ arasÕnda farklÕ dönemlerde Merkezi KayÕt Kuruluúu A.ù., Takas ve Saklama BankasÕ A.ù.
ile Vadeli øúlem ve Opsiyon BorsasÕ A.ù.’nin Yönetim Kurulu Üyeli÷i görevlerinde bulunmuútur.
ùirketimizde 20.03.2015 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeli÷i görevini sürdürmektedir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ùirket dÕúÕnda görev almalarÕna iliúkin herhangi bir iç düzenleme
bulunmamaktadÕr. 2017 yÕlÕnda yapÕlan ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda, yönetim kurulu üyelerine
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kendi veya baúkasÕ namÕna ùirketin faaliyet konusuna girecek iú
ve iúlemleri yapmalarÕ hususunda izin verilmiútir.
Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiú olan Kurumsal Yönetim Komitesi, 14 Mart
2017 tarihli raporu ile iki adet ba÷ÕmsÕz Yönetim Kurulu Üye adayÕnÕ Yönetim Kuruluna sunmuú ve
adaylar Yönetim Kurulunun 14 Mart 2017 tarihli kararÕ ile yönetim kurulu üyeli÷ine aday
gösterilmiúlerdir. Ba÷ÕmsÕz üyeler mevzuatÕn gerektirdi÷i tüm ba÷ÕmsÕzlÕk kriterlerini sa÷lamakta
olup, yÕl içinde üyelerin ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ ortadan kaldÕran bir durum oluúmamÕútÕr.
Ba÷ÕmsÕz Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Abdullah Akyüz ve Sn. øbrahim Kurban’Õn 2017
yÕlÕnda tarafÕmÕza sunduklarÕ ba÷ÕmsÕzlÕk beyanlarÕnÕn örne÷i aúa÷Õda yer almaktadÕr;
BAöIMSIZLIK BEYANI
øù YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.
YÖNETøM KURULU’NA,
øú YatÕrÕm OrtaklÕ÷Õ A.ù.’nin (“ùirket”) 22 Mart 2017 tarihinde yapÕlacak ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda
ba÷ÕmsÕz yönetim kurulu üyeli÷ine aday olmam sebebiyle,
x ùirket, ùirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi oldu÷u ortaklÕklar ile ùirket’in
yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya ùirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortaklarÕn yönetim kontrolüne sahip oldu÷u tüzel kiúiler ile kendim, eúim ve ikinci dereceye kadar kan
ve sÕhri hÕsÕmlarÕm arasÕnda; son beú yÕl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam iliúkisinin bulunmadÕ÷ÕnÕ, sermaye veya oy haklarÕnÕn veya imtiyazlÕ paylarÕn
%5 inden fazlasÕna birlikte veya tek baúÕna sahip olunmadÕ÷ÕnÕ ya da önemli nitelikte ticari iliúki
kurulmadÕ÷ÕnÕ,
x Son beú yÕl içerisinde, baúta ùirket’in denetimini, derecelendirilmesini ve danÕúmanlÕ÷ÕnÕ yapan
úirketler olmak üzere, yapÕlan anlaúmalar çerçevesinde ùirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satÕn
aldÕ÷Õ veya sattÕ÷Õ úirketlerde, hizmet veya ürün satÕn alÕndÕ÷Õ veya satÕldÕ÷Õ dönemlerde, %5 ve üzeri
ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalÕúan veya yönetim kurulu
üyesi olmadÕ÷ÕmÕ,
x Ba÷ÕmsÕz yönetim kurulu üyesi olarak üstlenece÷im görevleri gere÷i gibi yerine getirecek mesleki
e÷itim, bilgi ve tecrübeye sahip oldu÷umu,
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x Ba÷ÕmsÕz yönetim kurulu üyesi olarak seçilmem durumunda, üniversite ö÷retim üyeli÷i hariç, görevim
süresince kamu kurum ve kuruluúlarÕnda tam zamanlÕ olarak çalÕúmayaca÷ÕmÕ,
x Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleúmiú sayÕldÕ÷ÕmÕ,
x ùirket faaliyetlerine olumlu katkÕlarda bulunabilecek, ùirket ile pay sahipleri arasÕndaki çÕkar
çatÕúmalarÕnda tarafsÕzlÕ÷ÕmÕ koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarÕnÕ dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu÷umu,
x ùirket faaliyetlerinin iúleyiúini takip edebilecek ve üstlendi÷im görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde úirket iúlerine zaman ayÕrabilece÷imi,
x ùirket yönetim kurulunda son on yÕl içinde altÕ yÕldan fazla yönetim kurulu üyeli÷i yapmamÕú
oldu÷umu,
x ùirket’in veya ùirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarÕn yönetim kontrolüne sahip
oldu÷u úirketlerin üçten fazlasÕnda ve toplamda borsada iúlem gören úirketlerin beúten fazlasÕnda
ba÷ÕmsÕz yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadÕ÷ÕmÕ,
x Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kiúi adÕna tescil ve ilan edilmemiú oldu÷umu
beyan ederim.
SaygÕlarÕmla,

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarÕ
ùirket ana sözleúme hükümleri uyarÕnca Yönetim Kurulu, baúkan veya baúkan vekilinin ça÷rÕsÕ ile
tespit edilen gündem çerçevesinde en az ayda bir kez olmak üzere gerekti÷i sÕklÕkta toplanÕr.
Yönetim kurulunun toplantÕ gün ve gündemi baúkan tarafÕndan tespit edilir, ancak toplantÕ günü
yönetim kurulu kararÕ ile de tespit olunabilir. Yönetim kurulu kararÕ ile gündemde de÷iúiklik
yapÕlabilir. Her yönetim kurulu üyesi baúkandan, baúkanÕn olmadÕ÷Õ zamanlarda baúkan vekilinden
yönetim kurulunu toplantÕya ça÷ÕrmasÕnÕ yazÕlÕ olarak isteyebilir. Baúkan veya baúkan vekili
yönetim kurulu üyesinin toplantÕ talebini ihtiyaca ba÷lÕ olarak ve imkânlar ölçüsünde karúÕlamaya
özen gösterir. Her üyenin bir oy hakkÕ olup, oylar kabul veya red olarak kullanÕlÕr. Red oyu veren
üye, kararÕn altÕna red gerekçesini yazarak imzalar, farklÕ görüúler zapta geçer.
Yönetim kurulu üye tam sayÕsÕnÕn ço÷unlu÷unun varlÕ÷Õ ile toplanÕr, kararlar toplantÕya katÕlanlarÕn
ço÷unlu÷uyla alÕnÕr. Oylarda eúitlik olmasÕ halinde o konu gelecek toplantÕya bÕrakÕlÕr. Bu toplantÕda
da eúit oy alan teklif reddedilmiú sayÕlÕr. Yönetim kurulu toplantÕlarÕna mevzuat çerçevesinde
elektronik ortamda katÕlÕm mümkündür. Yönetim Kurulu toplantÕlarÕnÕn ne úekilde yapÕlaca÷Õ ve
oylarÕn ne úekilde kullanÕlaca÷Õna iliúkin hususlar ana sözleúmede ayrÕntÕlÕ olarak yer aldÕ÷Õ için
ayrÕca bir yazÕlÕ iç düzenleme oluúturmaya gerek görülmemiútir.
2017 yÕlÕ içerisinde 20 adet Yönetim Kurulu kararÕ alÕnmÕú olup, ba÷ÕmsÕz üyelerce onaylanmayan
önemli nitelikte sayÕlan iúlem veya iliúkili taraf iúlemi bulunmamaktadÕr. ToplantÕlarda katÕlÕmÕn
tam olmasÕna çalÕúÕlmakta ve kararlar oybirli÷i ile alÕnmaktadÕr.
ùirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, Türkiye øú BankasÕ A.ù. ve Ba÷lÕ
OrtaklÕklarÕ’nÕn (Türkiye øú BankasÕ Grubu) SigortalÕ sÕfatÕyla yer aldÕ÷Õ sorumluluk sigorta poliçesi
kapsamÕnda görevleri esnasÕndaki kusurlarÕ nedeniyle ùirkette sebep olacaklarÕ zarar riskine karúÕ
talep baúÕna ve yÕllÕk toplam 75 milyon ABD dolarÕ teminatla sigorta ettirilmiúlerdir.
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5.3 Yönetim Kurulunda Oluúturulan Komitelerin SayÕ, YapÕ ve Ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ
ùirketimizin faaliyet gereksinimleri ve Kurumsal Yönetim ølkeleri çerçevesinde oluúturulan
komiteler, üyeleri, faaliyetleri ve prosedürler aúa÷Õda yer almaktadÕr. Komitelerde görev alan
Yönetim Kurulu üyeleri icracÕ de÷ildir.
DENETøMDEN SORUMLU KOMøTE :
(*)
(*)

øbrahim Kurban
Abdullah Akyüz

: Baúkan
: Üye

KURUMSAL YÖNETøM KOMøTESø
(*)
(**)

øbrahim Kurban
Volkan Kublay
F.Nilüfer BaúarÕr Kutlutürk

: Baúkan
: Üye
: Üye

RøSKøN ERKEN SAPTANMASI KOMøTESø :
(*)

Abdullah Akyüz
Volkan Kublay

: Baúkan
: Üye

(*) Ba÷ÕmsÕz Yönetim Kurulu Üyeleri
(**) YatÕrÕmcÕ iliúkilerinden sorumlu yönetici

Kurumsal Yönetim Tebli÷i çerçevesinde, Denetim Komitesinin baúkan ve üyesi, di÷er komitelerin
ise baúkanlarÕ ba÷ÕmsÕz yönetim kurulu üyelerinden oluúmaktadÕr. Muhasebe sistemi, finansal
bilgilerin kamuya açÕklanmasÕ, ba÷ÕmsÕz denetim úirketinin belirlenmesi, ba÷ÕmsÕz denetim
çalÕúmalarÕ ile iç kontrol sistem etkinli÷inin gözetiminden sorumlu olan Denetim Komitesi yÕlda en
az dört kez toplanmaktadÕr. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanÕp uygulanmadÕ÷ÕnÕn takibi,
yatÕrÕmcÕ iliúkilerinin gözetimi, etkinli÷inin sa÷lanmasÕ ve aynÕ zamanda Aday Gösterme ile Ücret
Komitelerinin görevlerini de yerine getiren, iki yönetim kurulu üyesi ile yatÕrÕmcÕ iliúkilerinden
sorumlu yöneticiden oluúan Kurumsal Yönetim Komitesi senede en az dört kere olmak üzere gerekli
gördü÷ü takdirde toplanmaktadÕr. Risklerin takibi, de÷erlendirilmesi ve önlenmesine iliúkin
çalÕúmalar yapmakla yükümlü olan Riskin Erken SaptanmasÕ Komitesi senede en az dört kere olmak
üzere gerekti÷i takdirde toplanmakta, ùirket portföyünün durumu, da÷ÕlÕmÕ ve risk raporlarÕ
çerçevesinde de÷erlendirmelerini yapmaktadÕr.
ùirkette 2 adet ba÷ÕmsÕz yönetim kurulu üyesi mevcuttur, ba÷ÕmsÕz yönetim kurulu üyelerinin
mevzuat gere÷i her komitede bulunma zorunlulu÷u, Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nun III-48.5 sayÕlÕ
tebli÷i gere÷i atanmÕú olan iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin üstlendi÷i sorumluluk ile
ilgili Komitelerin sorumlulu÷unun aynÕ paralelde bulunmasÕ, konularÕn ilintili olmasÕ ve bütünlük
arzetmesi sebebiyle bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almasÕ durumu ortaya
çÕkmaktadÕr.
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5.4 Risk Yönetimi ve øç Kontrol MekanizmasÕ
ùirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri mevcut olup, etkin bir úekilde faaliyet göstermelerine
çalÕúÕlmaktadÕr. 2014 yÕlÕnda ùirket bünyesinde mevzuat ve politikalara uygunluk denetimlerini
gerçekleútirmek, baúta iç kontrol sistemi ve risk yönetim sisteminin iúleyiúi olmak üzere úirketin tüm
faaliyetlerinin gözetim ve teftiú fonksiyonunu yerine getirmek üzere bir Teftiú Birimi kurulmuú, ilgili
Birimde görev yapmakta olan Müfettiú o zamana kadar dÕúarÕdan hizmet olarak alÕnan iç kontrol
personelinin görev ve sorumluluklarÕnÕ da üstlenmiútir.
Bu kapsamda ùirket içinde iç kontrol faaliyetleri düzenli olarak yürütülmekte, iç kontrol raporlarÕ
aylÕk olarak hazÕrlanarak Yönetim Kuruluna sunulmakta ve de÷erlendirilmektedir. Risk yönetim
sistemi kapsamÕnda ise risk hesaplamalarÕ konusunda øú YatÕrÕm Menkul De÷erler A.ù.’den hizmet
alÕnmakta, haftalÕk olarak hazÕrlanan risk raporlarÕ Yönetim Kuruluna sunulmaktadÕr. ølgili raporlar
gerek Riskin Erken SaptanmasÕ Komitesi gerek Yönetim Kurulu tarafÕndan de÷erlendirilmektedir.
5.5 ùirketin Stratejik Hedefleri
ùirketimizin misyon ve vizyonu Yönetim Kurulu tarafÕndan onaylarak internet sitemizde kamuya
açÕklanmÕútÕr.
Misyonumuz ; ùirketimiz portföyünün mevzuat ve ana sözleúmeye uygun olarak, riskin da÷ÕtÕlmasÕ
ilkesi do÷rultusunda etkin, tutarlÕ ve rasyonel bir úekilde profesyonelce yönetilmesi ve Kâr PayÕ
Da÷ÕtÕm PolitikamÕz paralelinde pay sahiplerine yÕllar itibariyle düzenli bir temettü gelirinin
sa÷lanmasÕdÕr.
Vizyonumuz; De÷iúen piyasa úartlarÕ paralelinde yatÕrÕm stratejisini, riski de optimum düzeyde
tutacak úekilde güncelleyerek pay sahiplerine düzenli kâr payÕ da÷ÕtÕmÕnÕ sa÷lamak ve bu çerçevede
tercih edilen bir kolektif yatÕrÕm kuruluúu olmaktÕr.
Bu çerçevede portföye iliúkin yatÕrÕm stratejisi ve karúÕlaútÕrma ölçütü/eúik de÷er belirlenmekte,
portföy yöneticilerinin piyasa beklentileri ve portföy da÷ÕlÕmÕna iliúkin görüúleri de alÕnarak
Yönetim Kurulu tarafÕndan karara ba÷lanmaktadÕr. ølgili karar kamuya açÕklanmakta ve ùirketin
internet sitesinde yer almaktadÕr. Yönetim Kurulu, kendilerine yapÕlan periyodik raporlamalar ile
ùirketin faaliyetlerini düzenli olarak gözden geçirmekte ve performansÕnÕ takip etmektedir.
5.6 Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyeleri, ùirkette görev yapan her kademedeki yönetici ve çalÕúanlarÕn
ücretlendirme esaslarÕnÕ içeren Ücretlendirme PolitikasÕ 21.03.2012 tarihinden itibaren yürürlü÷e
girmiú, Kamuyu AydÕnlatma Platformu ve ùirketin internet sitesinden kamuya duyurulmuú, aynÕ
zamanda 02.04.2012 tarihli ola÷an genel kurul toplantÕsÕnda ayrÕ bir gündem maddesi ile ortaklarÕn
bilgilerine sunulmuútur. Kurumsal Yönetim Komitesi, ilgili politika çerçevesinde ùirketin
ücretlendirme uygulamalarÕnÕ izler, denetler, gerekti÷inde analiz ve de÷erlendirmelerini Yönetim
Kuruluna sunar.
Mevzuat ve ana sözleúmesi gere÷i huzur hakkÕ, ücret ve kar payÕ gibi faaliyetlerinin gerektirdi÷i
ödemeler dÕúÕnda ùirket, mal varlÕ÷Õndan ortaklarÕna, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da
üçüncü kiúilere herhangi bir menfaat sa÷layamaz, kredi veremez. Yönetim kurulu üyelerine ve/veya
personele verilmiú herhangi bir borç, kefalet veya teminat bulunmamaktadÕr. Yönetim kurulu ve üst
düzey personele ödenen ücret ve/veya menfaatler ùirketin finansal raporlarÕnda ve yÕllÕk faaliyet
raporunda kamuya açÕklanmaktadÕr.
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ùøRKET ETøK KURALLARI

Faaliyet alanÕ portföy iúletmecili÷i olan øú YatÕrÕm OrtaklÕ÷Õ A.ù., portföyünün etkin ve rasyonel
bir úekilde yönetilmesini ve bu sayede yatÕrÕmcÕlarÕna düzenli ve yüksek bir getiri sa÷lamayÕ
hedeflemektedir. ùirket çalÕúanlarÕ bu hedefi gerçekleútirirken aúa÷Õda yer alan etik kurallara
uyarlar.
øù YATIRIM ORTAKLIöI A.ù.,
-

-

Niteli÷i ve faaliyeti gere÷i ba÷lantÕlÕ oldu÷u her türlü hukuki sÕnÕrlamalara ve mevzuata uyar.
Faaliyetlerini eúitlik, úeffaflÕk, hesap verebilirlik, sorumluluk ilkelerinin çerçevesinde
yürütür.
Portföyünün riskin da÷ÕtÕlmasÕ ilkesi çerçevesinde profesyonel ve güvenilir bir anlayÕú ile
yönetilmesini sa÷lar.
ùirket ile ilgili menfaat sahiplerinin haklarÕna saygÕ duyar, onlarÕ korur, úirketin durumu
hakkÕnda gerekti÷i úekilde bilgilendirilmelerini sa÷lar.
ÇÕkar çatÕúmalarÕna engel olacak her türlü önlemi alÕr.
ùirketin hazÕrladÕ÷Õ, kamuya açÕkladÕ÷Õ ve düzenleyici otoritelere sundu÷u verilerin tamamen
do÷ru, eksiksiz ve anlaúÕlabilir olmasÕ ve zamanÕnda açÕklanmasÕ konusunda azami gayreti
sarf eder.
ùirketin her çalÕúanÕnÕ úirket bünyesinde eúit kabul eder, adil ve güvenli bir çalÕúma ortamÕ
sa÷lar.
ÇalÕúanlarÕnÕn kiúilik onurlarÕnÕ ve yasalarla tanÕnmÕú haklarÕnÕ korur.

ÇALIùANLAR;
- Yasalara ve úirket içi düzenlemelere uygun davranÕrlar.
- øú YatÕrÕm OrtaklÕ÷Õ A.ù.’nin adÕnÕ ve saygÕnlÕ÷ÕnÕ benimser ve korurlar.
- Birbirleriyle, astlarÕyla ve üstleriyle olan iliúkilerinde ölçülü ve dikkatli davranÕrlar.
- Menfaat teminine ve/veya çÕkar çatÕúmasÕna neden olabilecek iliúkilerden kaçÕnÕrlar.
- Mesleki bilgi ve deneyimlerini artÕrma ve kendilerini geliútirme hususunda devamlÕ gayret
gösterirler.
- ùirkete ait sÕr olabilecek nitelikteki bilgileri saklama yükümlülü÷ünün bilincindedirler.
- ùirket malvarlÕ÷Õ ve kaynaklarÕnÕn do÷ru kullanÕmÕ konusunda hassasiyet gösterirler.
- Etik kurallara aykÕrÕ herhangi bir durumda yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
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