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Misyonumuz; Şirketimiz portföyünün mevzuat ve ana sözleşmeye uygun olarak, riskin
dağtlmas ilkesi doğrultusunda etkin, tutarl ve rasyonel bir şekilde profesyonelce
yönetilmesi ve Kâr Pay Dağtm Politikamz paralelinde pay sahiplerine yllar itibariyle
düzenli bir temettü gelirinin sağlanmasdr.
Vizyonumuz; Değişen piyasa şartlar paralelinde yatrm stratejisini, riski de optimum
düzeyde tutacak şekilde güncelleyerek pay sahiplerine düzenli kâr pay dağtmn
sağlamak ve bu çerçevede tercih edilen bir kolektif yatrm kuruluşu olmaktr.

1

İÇİNDEKİLER

-

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu
Organizasyon Şeması
Genel Ekonomik Durum
Sektördeki Durum
Şirketin Faaliyetleri ve Finansal Durumu
Risklere İlişkin Değerlendirme ve Risk Yönetim Sistemi
İç Kontrol Faaliyetleri
Yönetim Kurulu Komiteleri
İlişkili Taraf İşlemleri
Önemli Gelişmeler
Kâr Dağıtım Politikası
Diğer Hususlar ve Açıklamalar
Portföy ve Net Aktif Değer Tablosu
2019 Yılı Getiri Karşılaştırması
Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
Bağımsız Denetçi Raporu
Finansal Tablolar
Finansal Tabloları Tamamlayıcı Dipnotlar
2019 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi
Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar
Etik İlkeler

2

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

3
4
4
8
9
10
11
13
13
13
14
15
15
16
17
18
19
21
24
29
64
66
75

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18 MART 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açlş, Toplant Başkanlğ’nn oluşturulmas ve toplant tutanaklarnn imzalanmas için
Toplant Başkanlğ’na yetki verilmesi,
2- 2019 ylna ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağmsz Denetim Kuruluşuna ait
raporun okunmas ve müzakeresi,
3- 2019 yl finansal tablolarnn okunmas, görüşülmesi ve onaylanmas,
4- 2019 ylna ait kâr dağtmnn görüşülerek karara bağlanmas ve kâr dağtm tarihinin
belirlenmesi,
5- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yaplan atamann onaylanmas,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yl çalşmalarndan dolay ibras,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanmas,
9- Bağmsz Denetim Kuruluşunun seçimi,
10- 2019 yl içinde yaplan bağş ve yardmlar hakknda bilgi sunulmas,
11- 2020 yl içerisinde yaplabilecek bağşlara ilişkin üst snrn belirlenmesi,
12- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazl muameleleri yapabilmeleri için
Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.

3

I. ORTAKLIK YAPISI
Şirketin ortaklk yaps aşağda yer almaktadr.
Ortaklar
İş Yatrm Menkul Değerler AŞ
İş Yatrm Menkul Değerler AŞ
T.Snai Kalknma Bankas AŞ
Yatrm Finansman Menkul Değerler AŞ
Yatrm Finansman Menkul Değerler AŞ
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Diğer

Grubu

Pay Tutar
(TL)

Pay Oran
(% )

A
B
B
A
B
A
B
B
B

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

Toplam

Şirket sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 16.059.928.400 adet hisseye
ayrlmş olup, hisselerin 4.125.019 TL’s (A) Grubu, 156.474.265 TL’s (B) Grubu’dur.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon)
adet oy hakkna, (B) Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkna sahiptir.
II.

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu üyeleri 21 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul toplantsnda bir sonraki
olağan genel kurul toplantsna kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, Şirketimizde icra
görevleri bulunmamaktadr.
Ad Soyad
Gamze Yalçn
Kenan Ayvac
Volkan Kublay
H.Esma Uygun Çelikten
Serhat Gürleyen
Prof.Dr.Şule Işnsu Özmen
İbrahim Kurban

:
:
:
:
:
:
:

Görevi
Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye (Bağmsz)
Üye (Bağmsz)

Seçim Tarihi
21.03.2019
23.07.2019 (*)
21.03.2019
21.03.2019
21.03.2019
21.03.2019
21.03.2019

Sn. Rfat Cenk Aksoy, 27.06.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrlmş,
yerine yaplacak ilk Genel Kurulun onayna sunulmak üzere Sn. Kenan Ayvac’nn seçilmesine karar
verilmiştir.

(*)
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Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve yürüttükleri görevlere ilişkin bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
GAMZE YALÇIN
BAŞKAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1993
yılında mezun olan Yalçın, aynı yıl T.İş Bankası A.Ş.’de uzman yardımcısı olarak göreve
başlamıştır. Organizasyon Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra Risk
Yönetimi Bölümü’nün kuruluş sürecinde görev almış, bu bölümde 2002 yılında Müdür
Yardımcılığına sonrasında Birim Müdürlüğüne, 2011 yılında ise Bölüm Müdürlüğüne
atanmıştır. 2017 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Yalçın, İngiltere'de The
University of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans
programını tamamlamış, 2017 yılında Harvard Business School'da İleri Düzey Yöneticilik
Programına katılmıştır. Şirketimizde 22.03.2018 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapmaktadır.
KENAN AYVACI
BAŞKAN VEKİLİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1997 yılında mezun olan Kenan Ayvacı,
1998 yılında T. İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve
başlamıştır. 2006 yılında T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü’ne Müdür Yardımcısı,
2010 yılında Birim Müdürü, 2016 yılında da Bölüm Müdürü olarak atanmıştır. Galatasaray
Üniversitesi’nde yüksek lisansını 2010 yılında tamamlayan Ayvacı, 12 Haziran 2019 tarihinden
itibaren İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekte
olup, 23 Temmuz 2019 tarihinden itibaren de şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak
görev yapmaktadır.
VOLKAN KUBLAY
ÜYE
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat bölümünden mezun
olan Kublay, 2000 yılında T.İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
2000 - 2008 yılları arasında görevini Müfettiş olarak sürdürmüş, 2008 yılında İştirakler
Bölümüne Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 2012 yılında da aynı bölümde Birim
Müdürlüğüne yükselmiştir. 24.08.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi
olan Kublay’ın diğer bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri de bulunmaktadır.
HAMİDE ESMA UYGUN ÇELİKTEN
ÜYE
1996 yılında Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun
olan Çelikten, 1997 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü’nde Uzman
Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Çelikten, aynı bölümde 2006 yılında Müdür
Yardımcılığına, 2010 yılında Birim Müdürlüğüne terfi etmiştir. 31 Mayıs 2019 tarihinde
İstanbul Özel Bankacılık Şube Müdürü olarak atanmış olup, Şirketimizde 22.03.2018 tarihinden
itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.
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SERHAT GÜRLEYEN
ÜYE
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Gürleyen, 1995 - 1998 yllar arasnda
TEB Ekonomi Araştrmalar A.Ş.’de, 1998 - 2002 yllar arasnda TEB Yatrm A.Ş.’de, 2002
- 2007 yllar arasnda İş Yatrm Menkul Değerler A.Ş.’de Araştrma Müdürü görevlerinde
bulunmuştur. Halen ayn kurumda Direktör unvan ile görevini sürdürmekte olup, 28.03.2005
tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.
PROF.DR. ŞULE IŞINSU ÖZMEN
BAĞIMSIZ ÜYE
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden 1981
ylnda mezun olan Özmen, yüksek lisansn Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Marmara
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, doktorasn Marmara
Üniversitesi Ekonometri Bölümünde tamamlamştr. Özmen, 1981 - 1985 yllar arasnda Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nde, 1985 – 1992 yllar arasnda Marmara Üniversitesi İktisadi ve
İdari İlimler Fakültesinde araştrma görevlisi olarak çalşmş, akademik kariyerine Marmara
Üniversite’sinde devam etmiştir. 2009 ylndan bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadr. Şirketimizde
22.03.2018 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
İBRAHİM KURBAN
BAĞIMSIZ ÜYE
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 1982 ylnda
mezun olan Kurban, ayn yl Uzman Yardmcs olarak göreve başladğ Sermaye Piyasas
Kurulu'nda uzmanlk ve baş uzmanlk kariyerini takiben, 1995 - 1999 yllar arasnda
Denetleme Dairesi Başkanlğ ve İstanbul Temsilciliği, 1999 ylnda Muhasebe Standartlar
Başkanlğ görevlerini yürütmüştür. 1999 - 2008 yllar arasnda ise İMKB Gözetim ve Teftiş
Kurulu Başkan, 2008 - 2012 yllar arasnda İMKB Birinci Başkan Yardmcs ve 2012 - 2014
yllar arasnda Borsa İstanbul A.Ş.’de Başkan Danşman olarak görev yapmştr. Ayrca 2001
- 2010 yllar arasnda farkl dönemlerde Merkezi Kayt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama
Bankas A.Ş. ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsas A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerinde bulunmuştur. Şirketimizde 20.03.2015 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini sürdürmektedir.
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DÖNEM İÇİNDE GÖREV ALAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Rfat Cenk Aksoy

: Yönetim Kurulu (01.01.2019 – 27.06.2019)
Başkan Vekili

KOMİTELER :
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
İbrahim Kurban
Prof.Dr.Şule Işnsu Özmen

: Başkan
: Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
İbrahim Kurban
Volkan Kublay
F.Nilüfer Başarr Kutlutürk (*)
(*)

: Başkan
: Üye
: Üye

Yatrmc ilişkilerinden sorumlu yönetici

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Prof.Dr.Şule Işnsu Özmen
Volkan Kublay

: Başkan
: Üye

ÜST YÖNETİM
Rfat Cenk Aksoy

: Genel Müdür
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ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

TEFTİŞ BİRİMİ

AVUKAT

MÜDÜR

MÜDÜR YARDIMCISI
YÖNETMEN

Şirketin personel says yl sonu itibaryla 6’dr. Şirketimizde toplu sözleşme uygulamas
bulunmamakta olup, çalşanlara sağlanan haklar hususunda ilgili mevzuat ve iç düzenlemeler
esas alnmaktadr.
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III. GENEL EKONOMİK DURUM
Türkiye ekonomisi yln ilk yarsnda yldan yla %1,9 küçülmesinin ardndan, üçüncü çeyrek
itibaryla %0,9’luk pozitif büyüme kaydetmişti. 2019 ylnn son çeyreğine ait göstergeler
büyümenin belirgin şekilde hzlandğna işaret etti. Sanayi üretimi Ekim aynda %2,9
yükseldikten sonra, Kasm aynda artşn %4,3’e taşd. Aralk aynda ise, kredi büyümesindeki
hzlanma, güven endekslerindeki toparlanma, otomotiv üretimindeki hareketlenme ve
hepsinden önemlisi ara mal (enerji dş) ithalatndaki sçrama sanayi üretiminin yldan yla
değişiminin çok daha yüksek seviyelere ulaştğna dair güçlü sinyaller verdi. Büyümenin daha
yüksek seviyelere ulaşmasnda zayf baz etkisinin yannda, temel eğilimdeki iyileşme de etkili
oldu. Finansman maliyetlerindeki düşüş, güven ortamnn iyileşmesi ertelenmiş talebin aktif
hale gelmesini sağlad.
2018 yln %20,3 seviyesinde tamamlayan yllk TÜFE enflasyonunda Haziran ayna kadar
hzlanarak yaşanan düşüş sonrasnda Ekim aynda %8,55 ile dip noktaya gelindi. Ancak, baz
etkileriyle yaşanan yükseliş sebebiyle enflasyon 2019 yln %11,84’te, resmi hedef olan
%12’ye oldukça yakn bir değerde bitirdi. Öte yandan iç talepteki toparlanma paralelinde cari
denge açsndan önemli iyileşmeler yaşand. 12 aylk birikimli cari denge, 2018 yln 27,2
milyar dolar (GSYH’nin %3,5’i) açk seviyesinde tamamladktan sonra 2019 ylnn Kasm ay
sonu itibaryla 2,7 milyar dolar (GSYH’ye oranla %0,35) fazla verdi. Cari fazla verilmesine
rağmen, son bir yllk periyotta özel sektörün yurt dşna kredi geri ödemesi ve yabanc
yatrmclarn portföy çkşlar nedeniyle dş finansman ihtiyac devam etti.
Ekonomideki toparlanma yln son aylarnda vergi gelirlerindeki artş üzerinde kendini
hissettirdi. Ancak, yln genelinde zayf vergi gelirleri, ekonomiyi destekleyici yönde kullanlan
baz teşvikler, savunma harcamalarndaki yükseliş ve genel olarak faiz dş giderlerdeki hzl
artş nedeniyle bütçe açğ genişledi. 2019 ylnda GSYH’nin %2,5’i kadar bir defaya mahsus
gelir yaratlmas bütçede daha belirgin bir bozulmay engelledi. Merkezi yönetim bütçe açğnn
GSYH’ye oran, 2018 yln %1,9 seviyesinde tamamladktan sonra, 2019 ylnda %2,9
seviyesine yükseldi. Artan bütçe açğnn finansman için Hazine iç borç çevirme orann ilk
hedeflediği %93 seviyesinin çok üzerine, yaklaşk olarak %133 seviyesine yükseltti.
ABD ve Çin arasnda bir ticaret anlaşmasnn ilk aşamas üzerinde uzlaşma sağlandğ
yönündeki haberler, Brexit yanls partilerin Parlamento’da güç kazanmasyla birlikte
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çkşnn hzlanacağna dair öngörüler ve ekonomide azalan
durgunluk endişeleri, yln son çeyreğinde risk iştahn besleyen gelişmelerdi. Küresel
büyümenin en önemli öncü göstergesi olarak izlenen PMI (satn alma yöneticileri endeksi)
düşük seviyeleri büyümenin potansiyelinin altnda seyretmeye devam ettiğini gösterdi. Ancak,
önceki çeyreklere göre PMI’n yükselişi, büyümenin kademeli olarak toparlandğn yanstmas
ve 2020 ylnda küresel büyümede beklenen toparlanma senaryolarna destek vermesi açsndan
önemliydi. ABD ve Euro Bölgesi’nde merkez bankalar srasyla 2019 ylnn Eylül ve Ekim
aylarnda son kez faiz indirimi yaparken, her iki banka da Aralk ayndaki toplantlarda bekleme
periyodunda olduklarn gösterdiler. Ancak, faizlerin uzun bir süre daha düşük seyredeceği
görüşleri korundu.
Önümüzdeki dönemde yurt dşna bakldğnda, Fed ve ECB’den herhangi bir faiz değişikliği
beklenmezken, iki bankann da ileriye dönük vereceği mesajlar önemli olacaktr. Her iki
bankann da bu yln ilk yarsnda para politikalarn yapsal olarak gözden geçirmeleri
beklenmektedir. Bu çalşmalarn sonucunda ABD’de daha gevşek bir politika ihtimali olsa da,
ECB için net bir beklenti bulunmamaktadr.
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ABD ve Çin faz 1 ticaret anlaşmasn 15 Ocak 2020 tarihinde imzalad. ABD baz vergi
uygulamalarn geri çekmeyi vadederken, Çin ABD’den tarm ve baz ürünlerde ithalat artrma
sözü vermektedir. Faz 2 anlaşmasnn Kasm ayndaki ABD başkanlk seçimleri sonrasna
kalmas ve İngiltere’de Parlamento’nun Brexit’i onaylamas ile 31 Ocak’ta İngiltere’nin Avrupa
Birliği'nden resmen çkmas beklenmektedir. İngiltere için 2020’nin kalan aylar geçiş süreci
olacak ve AB ile bir ticaret anlaşmas üzerinde çalşacak. ABD ve İran ilişkilerine bağl
yaşanabilecek olas gerginliklerin başta petrol fiyatlar ve risk iştah olmak üzere piyasaya
yansmalar izlenecektir.
2020 ylnda iç talepteki toparlanma ile birlikte dş dengedeki iyileşme sürecinin sonuna
gelindiği görülmektedir. Cari fazlann kademeli olarak önümüzdeki dönemde cari açğa
dönüşmesi beklenmektedir. Ayrca kredi büyümesinde 2019 ylnn son yarsndan itibaren
yaşanan ivmelenmenin geçmişte olduğu gibi cari dengeye büyük bir olumsuz etkisinin olup
olmayacağ yakndan izlenecektir.
Hazine yln ilk üç ay için yüklü itfalar planlamaktadr. Ancak Merkez Bankas’ndan beklenen
kar transferi nedeniyle Ocak ay itfa plan aşağ revize edilmiştir. 31 Ocak’ta S&P, 21 Şubat’ta
Fitch ve 27 Şubat’ta Moody’s’in Türkiye’nin kredi notuna dair değerlendirmeleri
beklenmektedir. Henüz not artrm ihtimali düşük görünmekle beraber swap piyasasndan
yabanc çkşnn yavaşlamas ve rezerv düşüşünün frenlenmesi değerlendirmelerde dikkate
alnacaktr.
IV. SEKTÖRDEKİ DURUM
Menkul kymet yatrm ortaklklar, sermaye piyasas araçlar ile ulusal ve uluslararas
borsalarda veya borsa dş organize piyasalarda işlem gören altn ve diğer kymetli madenlerden
oluşan karma portföyü işletmek üzere anonim ortaklk şeklinde ve kaytl sermaye esasna göre
kurulan sermaye piyasas kurumlardr.
Menkul kymet yatrm ortaklklarnn döneme ait en son açkladklar 27 Aralk 2019 tarihli
portföy değer tablolarna göre toplam net aktif değerleri 572,861,764 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket, 276.229.876 TL tutarndaki net aktif değeri ile sektör içerisindeki % 48,22 pazar payna
sahiptir.
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V. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FİNANSAL DURUMU
2019 yl içerisinde portföyün ortalama dağlm; % 1,19 orannda pay, % 19,15 orannda
borçlanma araçlar, % 35,07 orannda eurobond, % 3,52 orannda yatrm fonu, % 0,21 orannda
vadeli mevduat, % 35,50 orannda ters repo ve Borsa Para Piyasas işlemleri ve % 5,36 orannda
VİOP nakit teminat şeklinde gerçekleşmiştir.
1,19%

19,15%

35,07%

Paylar
Borçlanma Senetleri
Ters Repo / BPP
Vadeli Mevduat
Katlma Belgesi
VİOP Nakit Teminat

5,36%

Eurobond
35,50%

3,52%

0,21%

Şirket portföyü, Yönetim Kurulunca belirlenen eşik değer ve yatrm stratejisi çerçevesinde İş
Portföy Yönetimi A.Ş. tarafndan riskin dağtlmas ilkesi doğrultusunda profesyonel olarak
yönetilmektedir.
01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde geçerli olan eşik değer ile yatrm stratejisi ;
Portföy yönetimi performans ölçümünde, karşlaştrma ölçütü uygulamasnn yerine mutlak
getiri hedeflemesi (eşik değer) uygulamasna devam edilmekte olup, 2019 yl için eşik değer, 3
ay vadeli Türk Liras Referans Satş Faiz oran (TRLIBOR) olarak belirlenmiştir. 31 Aralk 2019
tarihi itibaryla sona eren performans döneminde portföyün net dönemsel getirisi % 24,71, eşik
değer getirisi ise %24,67 olarak gerçekleşmiştir. Performans dönemi sonu itibaryla hesaplanan
portföy getiri orannn eşik değer ile karşlaştrlmas sonucu elde edilecek pozitif ya da negatif
yüzdesel getiri, nispi getiri olarak adlandrlmaktadr. Buna göre 31.12.2019 itibaryla portföyün
nispi getiri oran % 0,04’dür.
Yatrm stratejisi ;
% 0 - % 100
% 0 - % 100
% 0 - % 80
% 0 - % 70
% 0 - % 50
% 0 - % 20
% 0 - % 20
% 0 - % 20
% 0 - % 20
% 0 - % 10

Özel Sektör Borçlanma Araçlar
Ters Repo
Eurobond
Paylar
Devlet İç Borçlanma Senetleri
Takasbank Borsa Para Piyasas işlemleri
Yatrm Fonu
Yabanc Paylar
Kymetli Madenler ve Kymetli Madenlere dayal Sermaye Piyasas Araçlar
Vadeli Mevduat / Katlm Hesaplar
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2019 yl içinde gerçekleştirilen işlem hacimleri ve net kârlar;
2019

Hisseler
Borçlanma Senetleri
Eurobondlar (*)
Yatrm Fonlar

İşlem
Hacmi
(TL)
34.809.328
65.450.691
106.096.179
23.663.666

Net
Kar/(Zarar)
(TL)
1.127.551
526.318
14.756.831
349.942

2018

İşlem
Hacmi
(TL)
266.562.800
76.865.189
211.830.386
268.643.015

Net
Kar/(Zarar)
(TL)
1.510.162
456.065
8.640.913
1.578.409

(*) Eurobondlarn işlem hacmi 17.860.708 Amerikan Dolar’dr. (2018 : 40.265.047 Amerikan Dolar.)

Başlca Finansal Göstergeler ;

Aktif Büyüklüğü (TL)
Borç Toplam (TL)
Ödenmiş Sermaye (TL)
Özvarlk Toplam (TL)
Net Kar /(Zarar) (TL)
Haslat (TL)
Piyasa Değeri (TL)
Borsa Kapanş Fiyat (TL) (*)

31.12.2019
276.918.173
1.680.551
160.599.284
275.237.622
64.271.268
189.217.077
295.502.683
1,84

31.12.2018
241.839.507
809.112
160.599.284
241.030.395
31.365.756
426.673.393
146.145.348
0,91

Değişim (%)
14,50
107,70
0,00
14,19
104,91
-55,65
102,20

(*) 31.12.2018 tarihli kapanş fiyat düzeltilmemiş fiyattr.

Toplam Borç / Özvarlk (%)
Kâr / Aktif Toplam (%)
Özvarlk / Aktif Toplam (%)

% 0,6
%23,2
%99,4

% 0,3
% 13
% 99,7

Şirketimizin 21 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 ylna ait olağan genel kurul
toplantsnda alnan karar gereğince 25 Mart 2019 tarihinden itibaren çkarlmş sermayenin
% 18,7’si orannda 30.032.066 TL tutarnda nakit temettü dağtm yaplmş, 0,99 TL olan
bir önceki gün kapanş fiyatmz (ISYAT) 25 Mart 2019 gün baş itibariyle 0,78 TL olarak
düzeltilmiştir. Temettü dağtm yanstlarak düzeltilmiş fiyatlar ile hesaplandğnda, ISYAT
yl sonu itibariyle % 148,65 orannda değer kazanmş, temettü verimliliği % 18,9 orannda
gerçekleşmiştir. Şirketimizin aktif toplam 31 Aralk 2019 itibaryla sene başna göre, ödenen
temettünün etkisi arndrldğnda % 26,9 orannda büyümüştür.
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VI. RİSKLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİ :
Şirketin faaliyet konusu portföy işletmeciliğidir. Şirket, faaliyeti gereği kaynaklarnn tamamn
para ve sermaye piyasas araçlarna yatrmakta olduğundan önemli saylabilecek bir piyasa riski
ile karş karşyadr. Piyasa riski, finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur
ve hisselerdeki fiyat değişmelerine bağl olarak ortaya çkan faiz oran riski, hisse riski, türev
araçlar ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir. Şirket menkul kymetlerini
rayiç değerler ile değerleyerek portföy değişimini günlük olarak takip etmekte, oluşturulan risk
yönetim sistemi gereğince portföy riskinin düzenli olarak hesaplanmas ve raporlanmas
hususunda İş Yatrm Menkul Değerler A.Ş.’den hizmet almaktadr. İlgili raporlar Riskin Erken
Saptanmas Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafndan değerlendirilmekte, risk yönetim
sisteminin etkin bir şekilde faaliyet göstermesine çalşlmaktadr.
VII. İÇ KONTROL FAALİYETLERİ :
Şirketin tüm iş ve işlemlerinin, mevzuat, ana sözleşme ve iç düzenlemelerine uygun olarak
düzenli, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, hesap, belge ve kayt düzeninin güvenirliğinin,
bütünlüğünün sağlanmas, hata, hile, usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacyla 2011 ylnda
iç kontrol sistemi oluşturulmuş ve konuya ilişkin İş Yatrm Menkul Değerler A.Ş.’den hizmet
alnmaya başlanmştr. 29.08.2013 tarihli III.48.2 sayl Menkul Kymet Yatrm Ortaklğ
Tebliğ gereğince, 01 Ağustos 2014 tarihinde Teftiş Biriminin oluşturulmasyla birlikte iç
kontrol faaliyetleri ilgili tarihten itibaren bu birim tarafndan üstlenilmiştir. Bu kapsamda iç
kontrol faaliyetleri düzenli olarak yürütülmekte, aylk olarak hazrlanan iç kontrol raporlar
Yönetim Kurulunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmakta, iç kontrol sisteminin etkin bir
şekilde faaliyet göstermesine çalşlmaktadr. Yönetim Kurulunun iç kontrol sisteminin işleyişi
ve etkinliğine ilişkin olumsuz bir bulgusu veya ek bir yorumu bulunmamaktadr.
VIII. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ :
Yönetim Kurulu tarafndan kurulan komiteler ve atanan üyeler raporun ikinci bölümünde yer
almaktadr. Denetimden Sorumlu Komitenin tamam, diğer komitelerin başkanlar bağmsz
yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadr. Şirketin risk yönetim sistemi gereği hazrlanan risk
raporlar Riskin Erken Saptanmas Komitesi tarafndan değerlendirilmekte, risk düzeyinin
yükseldiği tespit edildiği takdirde alnabilecek önlemlere ilişkin çalşmalar yaplarak Yönetim
Kurulu bilgilendirilmektedir. Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin işlevlerini de üstlenmiş
olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanp uygulanmadğn,
uygulanmamasndan kaynaklanabilecek çkar çatşmalarn tespit etmek ve gerekli gördüğü
takdirde iyileştirici çalşmalar yaparak Yönetim Kurulunu bilgilendirmekle sorumludur.
2003 ylnda kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite ise muhasebe sistemi, finansal
bilgilerin kamuya açklanmas, bağmsz denetim şirketinin belirlenmesi, iç kontrol sisteminin
işleyişi ve etkinliği ile bağmsz denetim süreçlerinin gözetiminden sorumludur. Yl içinde
muhasebe ve iç kontrol sistemleri, bağmsz denetim ve finansal raporlama süreçleri izlenmiş,
olumsuz bir bulguya rastlanmadğndan Yönetim Kurulu’na yazl bir bildirimde bulunulmamş
ve usulüne uygun hareket edildiğine kanaat getirilmiştir. Konuya ilişkin Yönetim Kuruluna
üçer aylk hesap dönemleri itibariyle bilgi verilmiştir.
Komitelerin, Şirket faaliyetinin gerekliliklerine uygun, verimli olarak çalşmasna ve
işlevselliğine özen gösterilmektedir. Riskin Erken Saptanmas Komitesi ylda en az alt, diğer
Komiteler ylda en az dört defa olmak üzere gerektiği takdirde toplanmaktadr.
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Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar :
Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine aylk olarak Genel Kurul tarafndan onaylanan huzur hakk
tutar ödenmektedir. 2019 ylnda Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine
ödenen ücret ve mali haklar toplam 1.388.742 TL’dir.
IX. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ :
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde ilişkili taraflar ile yaptğ işlemlerin tutarlar
ve ilgili kurumlar aşağda yer almakta olup, işlemlerin detayl açklamalar finansal
tablolarmzn dipnotlarnda sunulmaktadr.
(TL)
Dönem içinde ilişkili taraflara ödenen komisyonlar ve giderler
İş Yatrm Menkul Değerler A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
T. İş Bankas A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
İşnet Elektronik Bilgi Üretim Dağtm Tic. ve İletişim Hiz. A.Ş.
Softtech Yazlm Teknolojileri Araştrma Geliştirme ve Paz. Tic. A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Toplam

926.272
1.461.628
536.975
99.477
101.130
3.267
10.631
3.139.380

Dönem içinde ilişkili taraflardan elde edilen gelirler
T. İş Bankas A.Ş. (vadeli mevduat faiz geliri)
Toplam

48.791
48.791

6102 sayl Türk Ticaret Kanunu’nun 199. maddesi gereği hazrlanan 2019 ylna ait Bağl
Şirket Raporunun sonuç bölümü aşağda sunulmaktadr.
“Şirketimiz ile İş Yatrm Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankas A.Ş. ve diğer grup
şirketleri arasnda 2019 faaliyet yl içerisinde gerçekleşen ve raporda ayrntlar sunulan ticari
işlemler, Şirket faaliyetinin gerektirdiği işlemlerden olup, piyasada geçerli olan emsal
bedeller üzerinden gerçekleştirilmiştir. Hakim şirketin yönlendirmesiyle, hakim şirket ya da ona
bağl bir şirket ile Şirketimiz arasnda, Şirketimiz aleyhine alnmş bir karar veya zarara uğratc
bir işlem bulunmamaktadr.”
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X. 01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :
Olağan Genel Kurul ve Kâr Dağtm :
Şirketin 2018 ylna ait olağan genel kurul toplants fiziki ve elektronik ortamda 21 Mart 2019
tarihinde yaplmştr. Toplantya ilişkin ayrntlar faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim
Uygulamalarna İlişkin Açklamalar bölümünün Genel Kurullar başlkl ksmnda yer
almaktadr.
Olağan genel kurul toplantsnda, yönetim kurulu üyeleri raporun ikinci bölümünde yer aldğ
şekilde belirlenmiş, Şirketin 2018 yl dağtlabilir kârndan ve olağanüstü yedekler kaleminden
karşlanmak üzere çkarlmş sermayenin % 18,7’si orannda, 30.032.066 TL tutarnda nakit
temettü dağtmna karar verilmiş, dağtm 25 Mart 2019 tarihinde başlayarak 27 Mart 2019
tarihinde tamamlanmştr.
Ayrca 2019 yl için bağmsz denetim şirketi olarak Güney Bağmsz Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine, Türk Ticaret Kanununun 395 ile 396.
maddelerinde yazl muameleler için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ve 2019 yl
içinde yaplabilecek bağşlarn üst snrnn 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiş,
2018 ylnda hiç bağş yaplmamş olduğu bilgisi sunulmuştur.
İlgili olağan genel kurul toplantsnda alnan kararlar Şirket tarafndan yerine getirilmiş, gerekli
açklamalar yaplmştr.
XI. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI :
Yönetim Kurulumuzun 26.02.2014 tarihli toplantsnda alnan karar gereğince Kâr Dağtm
Politikas aşağdaki şekilde güncellenmiş ve 26 Mart 2014 tarihinde yaplan Genel Kurul
toplantsnda onaylanmştr. Bu çerçevede kâr dağtm politikasnn esaslar aşağda yer
almaktadr.
Ana Sözleşmenin 33. maddesi gereğince, Şirketin net dağtlabilir dönem kârnn en az
% 20’sinin birinci temettü olarak nakden dağtlmas zorunludur.
Bir önceki yl sonu itibariyle oluşan net aktif değerin % 5’i veya ilgili yla ait net
dağtlabilir kârn % 30’undan hangisi yüksek ise asgari söz konusu tutarn nakit olarak
dağtlmasnn Genel Kurula teklif edilmesi kâr dağtm politikas olarak benimsenmiştir.
Nakit kâr pay dağtm, en geç kâr dağtm kararnn alndğ genel kurul toplant tarihini
izleyen ikinci ayn sonuna kadar yaplr. Kaydi pay şeklindeki kâr pay dağtm ise yasal izinleri
takiben gerçekleştirilir.
Pay sahipleri için genel kurul karar ile belirlenen nakit kâr pay ödenmedikçe yönetim
kurulu üyelerine, Şirket çalşanlarna kâr pay ödemesi yaplmaz.
-

15

XII. DİĞER HUSUSLAR VE AÇIKLAMALAR :
-

2019 ylnda Şirket tarafndan yaplan bağş, yardm bulunmamaktadr.

-

Yl içinde Şirketimiz aleyhine açlan dava bulunmamaktadr.

-

Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakknda uygulanan idari ve/veya adli yaptrm
bulunmamaktadr.

-

Yl içinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği
olmamştr.

-

Şirketin faaliyeti gereği araştrma ve geliştirme çalşmas bulunmamaktadr.

-

Şirketin finansal yapısına ilişkin herhangi bir olumsuz durum bulunmadığından
iyileştirici önlemler alınmasına gerek bulunmamaktadır

-

Şirketin 31.12.2019 tarihli Portföy ve Net Aktif Değer Tablosu; aşağda yer
almaktadr.
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İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Menkul Kymetin Türü

31.12.2019

İhraçc Kurum

Vade

Kymet Tanm

Nominal Değer

1) HİSSE SENEDİ
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik
ALKIM
Holding ve Yatrm Şirketleri
ISGSY

Faiz
Ödeme
Says

Birim Satn
Alş Fiyat

Günlük Birim
Değer

520.000,00
Alkim Kimya
İş Girişim Sermayesi Y.O.

II) BORÇLANMA SENEDİ

2.666.400,00 100,00%

AKFEN HOLDİNG

Özel Sektör Tahvili

0,96%

20.000,00
20.000,00

38,32

38,32

766.400,00 28,74% 0,28%
766.400,00 28,74% 0,28%

500.000,00
500.000,00

3,80

3,80

1.900.000,00 71,26% 0,69%
1.900.000,00 71,26% 0,69%

58.540.000,00

Özel Sektör Tahvili

Toplam Değer

Toplam Portföy
Değer Değeri
%
%

60.088.053,03 100,00% 21,69%

6.1.2020 TRSAKFH12015

4.000.000,00

4

104,155

104,20

4.168.147,20

6,94%

AKTİF YATIRIM BANKASI

19.6.2020 TRFAKYB62011

2.000.000,00

12

100,145

100,174

2.003.473,80

3,33%

0,72%

Özel Sektör Tahvili

ARÇELİK

16.7.2021 TRSARCL72112

4.500.000,00

4

102,798

102,843

4.627.914,75

7,70%

1,67%

18.6.2021 TRSASLN62118

2.000.000,00

4

101,480

101,511

2.030.219,40

3,38%

0,73%

4.8.2021 TRSAYGZ82118

1.800.000,00

4

102,203

102,243

1.840.377,42

3,06%

0,66%

3.117.431,10

5,19%

1,13%

Özel Sektör Tahvili

ASLAN ÇİMENTO

Özel Sektör Tahvili

AYGAZ

Özel Sektör Tahvili

BOLU ÇİMENTO

11.1.2021 TRSBOLU12115

3.000.000,00

4

103,865

103,914

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

BOLU ÇİMENTO
5.7.2021 TRSBOLU72119
DEVA HOLDİNG
4.5.2021 TRSDEVA52119
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
28.5.2021 TRSERGL52117
HALKBANK
22.10.2027 TRSTHALE2716
HEKTAŞ TİCARET
10.3.2021 TRSHEKT32123
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT 25.1.2021 TRSISGY12113
KOÇ FİAT FİNANSMAN
10.6.2021 TRSKFTF62113
KOÇ FİNANSMAN
14.6.2021 TRSKCTF62110
MİGROS TİCARET A.Ş.
20.12.2021 TRSMGTIA2118
OPET PETROL
19.2.2021 TRSOPAS22129
RÖNESANS HOLDİNG
19.2.2020 TRSRNSH22023
TÜPRAŞ
22.1.2021 TRSTPRS12115
TÜPRAŞ
5.2.2021 TRSTPRS22114
VAKIFBANK
6.9.2027 TRSVKFB92719
YAPI KREDİ BANKASI
20.6.2029 TRSYKBK62914
YDA İNŞAAT
16.3.2022 TRSYDAT32212
ZİRAAT BANKASI
6.3.2020 TRFTCZB32018

5.000.000,00
2.490.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.430.000,00
900.000,00
1.900.000,00
1.020.000,00
1.400.000,00
500.000,00
6.250.000,00
3.800.000,00
600.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
3.950.000,00
58.540.000,00

4
4
4
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

103,802
102,489
101,723
100,542
100,826
103,238
101,229
100,587
100,316
102,401
101,761
103,053
103,797
100,681
104,110
100,466
101,526

103,847
102,532
101,759
100,583
100,865
103,286
101,266
100,624
100,352
102,438
101,801
103,097
103,833
100,722
104,156
100,506
101,549

100,030

100,059

104,179
97,780
105,056
150,342
150,340
150,341
99,588
150,342
150,342
150,340
97,780
103,920
103,921
103,920
95,696
87,873
182,349
130,682
158,633
116,774
158,633
116,774

104,211
97,811
105,089
150,389
150,387
150,389
99,619
150,389
150,389
150,387
97,811
103,953
103,953
103,952
95,726
87,900
182,406
130,723
158,683
116,811
158,683
116,811

269,479
1,320

269,479
1,320

100,000

100,680

1,000

1,0000

V) DİĞER
BPP
Toplam BPP
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Repo
Toplam Repo
Katlma Belgesi
Katlma Belgesi
Toplam Katlma Belgesi
Vadeli Mevduat
Toplam Vadeli Mevduat

2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020
2.1.2020

TRT060825T15
TRT041126T11
TRT110320T18
TRT140126T11
TRT140126T11
TRT140126T11
TRT050220T17
TRT140126T11
TRT140126T11
TRT140126T11
TRT041126T11
TRT180123T10
TRT180123T10
TRT180123T10
TRT200324T13
TRT080323T10
TRT030523T13
TRT070727T13
TRT160425T17
TRT280628T18
TRT160425T17
TRT280628T18
TI1
ISZ

13.1.2020 YAPI KREDİ BANKASI ESENTE

VII) VOB NAKİT TEMİNAT
VOB Nakit Teminat
Toplam VOB Nakit Teminat

172.296.023,00
320.000,00
320.000,00
18.243.590,00
2.557.545,00
9.521.690,00
12.641.870,00
665.370,00
6.653.620,00
1.004.450,00
6.653.585,00
12.641.870,00
665.370,00
2.557.545,00
4.331.580,00
18.288.865,00
962.580,00
9.407.690,00
19.921.385,00
8.502.815,00
765.455,00
4.729.360,00
10.707.735,00
4.729.360,00
10.707.735,00
166.861.065,00
14.958,00
5.000.000,00
5.014.958,00
100.000,00
100.000,00
658.783,95
658.783,95
658.783,95

2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
0
0
2
0
2
0

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)
HAZIR DEĞERLER (+)
ALACAKLAR (+)
DİĞER AKTİFLER (+)
BORÇLAR (-)
TOPLAM DEĞER
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI

17

1,50%

5.192.362,00 8,64% 1,87%
2.553.057,76 4,25% 0,92%
3.052.781,70 5,08% 1,10%
1.005.829,70 1,67% 0,36%
504.323,75 0,84% 0,18%
1.476.993,95 2,46% 0,53%
911.389,86 1,52% 0,33%
1.911.849,92 3,18% 0,69%
1.023.587,24 1,70% 0,37%
1.434.133,54 2,39% 0,52%
509.002,80 0,85% 0,18%
6.443.534,38 10,72% 2,33%
3.945.659,32 6,57% 1,42%
604.333,50 1,01% 0,22%
5.207.800,00 8,67% 1,88%
2.512.653,00 4,18% 0,91%
4.011.196,96 6,68% 1,45%
60.088.053,03 100,00% 21,69%
213.676.405,05 100,00% 77,11%
320.189,37 0,15% 0,12%
320.189,37
0,15% 0,12%
19.011.826,85 8,90% 6,86%
2.501.556,16 1,17% 0,90%
10.006.246,58 4,68% 3,61%
19.011.972,60 8,90% 6,86%
1.000.630,14 0,47% 0,36%
10.006.301,37 4,68% 3,61%
1.000.622,47 0,47% 0,36%
10.006.246,58 4,68% 3,61%
19.011.972,60 8,90% 6,86%
1.000.630,14 0,47% 0,36%
2.501.556,16 1,17% 0,90%
4.502.798,63 2,11% 1,63%
19.011.816,44 8,90% 6,86%
1.000.621,92 0,47% 0,36%
9.005.597,26 4,21% 3,25%
17.510.893,15 8,20% 6,32%
15.509.639,73 7,26% 5,60%
1.000.621,92 0,47% 0,36%
7.504.684,93 3,51% 2,71%
12.507.808,22 5,85% 4,51%
7.504.684,93 3,51% 2,71%
12.507.808,22 5,85% 4,51%
202.626.537,00 94,83% 73,13%
4.030.863,73 1,89% 1,45%
6.598.135,00 3,09% 2,38%
10.628.998,73
4,97% 3,84%
100.679,95 0,05% 0,04%
100.679,95
0,05% 0,04%
658.783,95 100,00% 0,24%
658.783,95 100,00% 0,24%
658.783,95 100,00% 0,24%
277.089.642,03
26.669,92
90.028,69
724.044,87
1.750.416,30
276.179.969,21
1,719684

18

19

20
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İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Para Birimi – Türk Liras)
Bağmsz
denetimden
geçmiş
31 Aralk 2019

Bağmsz
denetimden
geçmiş
31 Aralk 2018

3
4
5
6
19
12

276.194.410
202.114.056
73.331.543
658.784
33.796
33.796
56.231

241.831.929
73.427.337
158.027.660
10.310.708
13.288
13.288
52.936

4
7
8
9

723.763
1
3.560
720.202
-

7.578
1
7.089
488

276.918.173

241.839.507

Dipnot
referanslar
VARLIKLAR
Dönen Varlklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatrmlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Diğer dönen varlklar
Duran Varlklar
Finansal yatrmlar
Maddi duran varlklar
Kullanm hakk varlklar
Maddi olmayan duran varlklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Ksa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili taraflara diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ksa vadeli karşlklar
-Çalşanlara sağlanan faydalara ilişkin
ksa vadeli karşlklar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
-İlişkili taraflara borçlar
-İlişkili olmayan taraflara borçlar
Çalşanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşlklar veya Kdem
Tazminat Karşlğ
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farklar
Pay ihraç primleri
Kardan ayrlan kstlanmş yedekler
Geçmiş yllar karlar
Net dönem kar

663.692

518.511

5
19
6
19
6

223.792
223.792
61.238
10.176
51.062
378.662

176.643
176.643
55.224
7.643
47.581
286.644

11

378.662
1.016.859
776.180
674.766
101.414

286.644
290.601
-

240.679
275.237.622
160.599.284
968.610
59.922
42.422.903
6.915.635
64.271.268

290.601
241.030.395
160.599.284
968.610
59.922
38.649.213
9.387.610
31.365.756

276.918.173

241.839.507

8
19

11
13
13
13

TOPLAM KAYNAKLAR
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İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Para Birimi – Türk Liras)

Dipnot
Referanslar

Bağmsz
denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralk
2019

Bağmsz
denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralk
2018

14
15

189.217.077
(128.349.489)

426.673.393
(391.735.357)

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar

60.867.588

34.938.036

BRÜT KAR

60.867.588

34.938.036

(4.080.951)
8.226.974
(742.343)

(3.175.056)
(397.224)

ESAS FAALİYET KARI

64.271.268

31.365.756

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI

64.271.268

31.365.756

-

-

64.271.268

31.365.756

64.271.268

31.365.756

18

0,4002

0,1953

18

0,4002

0,1953

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Haslat
Satşlarn maliyeti

Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

16
17
17

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

18

DURDURULAN FAALİYETLER
DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEM KARI
Sürdürülen faaliyetlerden pay başna
kazanç / (zarar) (1 TL nominal hisseye
karşlk)
Sürdürülen faaliyetlerden sulandrlmş
pay başna kazanç / (zarar)
(1 TL nominal hisseye karşlk)
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İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KAR VEYA ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Para Birimi – Türk Liras)

Dipnot
Referanslar
DÖNEM KARI
Kar veya Zararda Yeniden
Snflandrlmayacaklar
Tanmlanmş fayda planlar yeniden
ölçüm kazançlar/(kayplar)

11

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

26

Bağmsz
denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralk
2019

Bağmsz
denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralk
2018

64.271.268

31.365.756

(31.975)

(19.145)

(31.975)

(19.145)

64.239.293

31.346.611

27

13

31 Aralk 2019 bakiyeleri

Ödenen temettüler

Toplam kapsaml gelir

Transferler

1 Ocak 2019 bakiyeleri

13

-

Ödenen temettüler

968.610

160.599.284

-

-

968.610

968.610

-

-

-

968.610

Sermaye
düzeltme farklar

-

-

-

160.599.284

160.599.284

-

Toplam kapsaml gelir

31 Aralk 2018 bakiyeleri

-

160.599.284

Ödenmiş
sermaye

Transferler

1 Ocak 2018 bakiyeleri

Dipnot
referanslar

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Para Birimi – Türk Liras)

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

59.922

-

-

-

59.922

59.922

-

-

-

59.922

Pay ihraç
primleri

42.422.903

-

-

3.773.690

38.649.213

38.649.213

-

-

3.459.719

35.189.494

Kardan ayrlan
kstlanmş yedekler

6.915.635

(30.032.066)

(31.975)

27.592.066

9.387.610

9.387.610

(30.032.066)

(19.145)

21.722.358

17.716.463

64.271.268

-

64.271.268

(31.365.756)

31.365.756

31.365.756

-

31.365.756

(25.182.077)

25.182.077

Birikmiş karlar
Geçmiş yllar
Net dönem
karlar
kar

275.237.622

(30.032.066)

64.239.293

-

241.030.395

241.030.395

(30.032.066)

31.346.611

-

239.715.850

Özkaynaklar

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Para Birimi – Türk Liras)

Dipnot
Referanslar
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Net dönem kar
Dönem kar/zarar mutabakat ile ilgili düzeltmeler:
Amortisman ve itfa paylar
Karşlklar ile ilgili düzeltmeler :
- Çalşanlara sağlanan faydalara ilişkin karşlk gideri
- Diğer karşlklar
Kar Pay geliri/ gideri ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Gerçeğe uygun değer kayp/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler

7,8,9
11
13
14
8
14

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Finansal yatrmlardaki değişim
Ticari alacaklardaki değişim
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklardaki değişim
- İlişkili taraflardan alacaklar
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Çalşanlara sağlanan faydalar kapsamndaki borçlardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
- İlişkili taraflara ticari borçlar
Diğer borçlardaki değişim
- İlişkili taraflara borçlar
- İlişkili olmayan taraflara borçlar
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artş (Azalş) İle İlgili
Düzeltmeler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akşlar
Alnan temettüler

14

Bağmsz
denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralk
2019

Bağmsz
denetimden
geçmiş
1 Ocak –
31 Aralk
2018

161.003.667

74.240.407

64.271.268

31.365.756

207.278
791.811
49.468
742.343
(61.350)
490.868
184.187
(3.094.870)
(1.482.076)

13.850
168.727
46.930
121.797
(18.000)
(319.915)
3.041.258
2.885.920

87.790.987
9.651.924
9.651.924
(20.508)
(20.508)
(3.295)
(39.347)
47.149
47.149
782.194
677.299
104.895

31.034.683
8.898.088
8.898.088
(3.978)
(3.978)
(3.132)
58.550
(22.403)
(22.403)
8.923
1.625
7.298

(55.979)
98.153.125

39.970.731

61.350
61.350

18.000
18.000

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Duran varlk almlarndan kaynaklanan nakit çkşlar
- Maddi duran varlk almlarndan kaynaklanan nakit çkşlar
7
9
- Maddi olmayan duran varlk almlarndan kaynaklanan nakit çkşlar
Diğer nakit girişleri / (çkşlar)
8
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Ödenen temettüler
13
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit
çkşlar
8
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ

(720.202)
(720.202)
(30.363.535)
(30.032.066)

(6.620)
(6.620)
(4.519)
(2.101)
(30.032.066)
(30.032.066)

(331.469)

-

129.919.930

44.201.721

-

-

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / AZALIŞ

129.919.930

44.201.721

73.026.740

28.825.019

202.946.670

73.026.740

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3
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İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARI TAMAMLAYICI DİPNOTLAR
(Para Birimi – Türk Liras)
1.

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
İş Yatrm Ortaklğ AŞ’nin (“Şirket”) amac, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak Şirket’in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasas faaliyetlerinde bulunmaktr.
Şirket, 1995 ylnda kurulmuş olup, İş Kuleleri Kule 1, Kat:5 Levent / İstanbul adresinde faaliyet
göstermektedir. Şirket’in ana ortağ, Türkiye İş Bankas AŞ’nin bir iştiraki olan İş Yatrm Menkul
Değerler AŞ’dir. Şirket 1 Nisan 1996 tarihinde halka arz olmuştur. Şirket’in fiili faaliyet konusu portföy
işletmeciliği olup, dönem içinde çalşan personel says 6’dr (31 Aralk 2018: 6). İşletmenin bağl ortaklğ,
iştiraki ve müşterek yönetime tabi teşebbüsü bulunmamaktadr. Şirket’in portföyü, İş Portföy Yönetimi AŞ
tarafndan riskin dağtlmas ilkesi doğrultusunda profesyonel olarak yönetilmektedir.

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan muhasebe standartlar ve TMS’ye uygunluk beyan
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasas Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayl
Resmi Gazete’de yaymlanan II.- 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarnca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu
(“KGK”) tarafndan yaymlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartlar'na (“TMS”)
uygun olarak hazrlanmştr. TMS; Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadr.
SPK’nn 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayl Karar uyarnca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartlar'na uygun olarak finansal tablo hazrlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasna son verilmiştir. Buna istinaden, finansal
tablolarda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamştr.
Finansal tablolar ve tamamlayc notlar, SPK tarafndan açklanan raporlama formatlarna uygun olarak
sunulmuştur.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklarn haricinde, tarihi
maliyet esasna göre hazrlanmaktadr. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, varlklar için ödenen tutar esas
alnmaktadr.
Şirket’in 31 Aralk 2019 tarihi itibaryla düzenlenmiş finansal durum tablosu, bu tarihte sona eren döneme
ait kar veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsaml gelir tablosu ile finansal tablolar tamamlayc
dipnotlar, 30 Ocak 2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafndan onaylanmştr. Genel Kurul’un finansal
tablolar yaymlandktan sonra değiştirme hakk vardr.
2.1.2 Geçerli ve raporlama para birimi
Şirket’in finansal tablolar, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in geçerli
para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Liras (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
2.1.3 Karşlaştrmal bilgiler
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in 31 Aralk 2019 tarihinde
sona eren döneme ait finansal tablolar önceki dönemle karşlaştrmal olarak hazrlanmaktadr. Cari
dönem finansal tablolarn sunumu ile uygunluk sağlanmas açsndan karşlaştrmal bilgiler gerekli
görüldüğünde yeniden snflandrlr ve önemli farkllklar açklanr.
Şirket, 31 Aralk 2019 tarihi itibaryla finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsaml gelir, nakit
akş ve özkaynak değişim tablolarn 31 Aralk 2018 tarihinde sona eren hesap dönemi ile karşlaştrmal
olarak düzenlemiştir
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

2.2

Muhasebe Politikalarndaki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe politikalarnda yaplan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye
dönük olarak düzeltilmekte ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari
dönem içinde tespit edilmiş önemli muhasebe hatas ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartlar ve TFRYK yorumlar dşnda muhasebe politikalarnda değişiklik
bulunmamaktadr.

2.3

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnzca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapldğ cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapldğ dönemde hem de gelecek dönemlerde,
ileriye yönelik olarak uygulanr. Şirket’in cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir
değişiklik olmamştr.

2.4

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralk 2019 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarn hazrlanmasnda esas
alnan muhasebe politikalar aşağda özetlenen 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş
TFRS standartlar ve TFRYK yorumlar dşnda önceki ylda kullanlanlar ile tutarl olarak uygulanmştr.
Bu standartlarn ve yorumlarn Şirket’in mali durumu ve performans üzerindeki etkileri ilgili
paragraflarda açklanmştr .
i) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TFRS 16 Kiralama İşlemleri
KGK Nisan 2018’de TFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardn yaynlanmştr. Yeni standart, faaliyet
kiralamas ve finansal kiralama ayrmn ortadan kaldrarak kirac durumundaki şirketler için birçok
kiralamann tek bir model altnda bilançoya alnmasn gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler
için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralamas ile finansal kiralama arasndaki
fark devam etmektedir. TFRS 16, TMS 17 ve TMS 17 ile ilgili Yorumlarn yerine geçecek olup 1 Ocak
2019 ve sonrasnda başlayan yllk hesap dönemleri için geçerlidir.
Kiraclar, bu standard ksa vadeli kiralamalara (kira süresi 12 ay ve daha ksa olan kiralamalar) veya
dayanak varlğn düşük değerli olduğu kiralamalara (örneğin kişisel bilgisayarlar, baz ofis ekipmanlar,
vb.) uygulamama istisnasna sahiptir. Kiralamann fiilen başladğ tarihte kirac, kira yükümlülüğünü o
tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer (kiralama yükümlülüğü) ve
ayn tarih itibariyle ilgili kullanm hakk varlğn da kaytlarna alarak kira süresi boyunca amortismana
tabi tutar. Kira ödemeleri, kiralamadaki zmnî faiz orannn kolaylkla belirlenebilmesi durumunda, bu
oran kullanlarak iskonto edilir. Kirac, bu orann kolaylkla belirlenememesi durumunda, kiracnn
alternatif borçlanma faiz orann kullanr. Kirac, kiralama yükümlülüğü üzerindeki faiz gideri ile kullanm
hakk varlğnn amortisman giderini ayr olarak kaydetmelidir.
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Kiracnn, belirli olaylarn gerçekleşmesi halinde kiralama yükümlülüğünü yeniden ölçmesi söz
konusudur (örneğin kiralama süresindeki değişiklikler, ileriye dönük kira ödemelerinin belirli bir endeks
veya orandaki değişimler nedeniyle değişikliğe uğramas, vb.). Bu durumda kirac, kiralama
yükümlülüğünün yeniden ölçüm etkisini kullanm hakk varlğ üzerinde bir düzeltme olarak kaydeder.
TFRS 16’ya geçiş:
Şirket, TFRS 16’y kolaylaştrlmş geriye dönük yaklaşm ile uygulamştr. Şirket, daha önce TMS 17
Kiralama İşlemleri ve TFRS Yorum 4 “Bir Anlaşmann Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin
Belirlenmesi”ni uygulayarak kiralama olarak tanmladğ sözleşmelere bu Standard uygulamay tercih
etmiştir. Bu sebeple Şirket daha önce TMS 17 ve TFRS Yorum 4’e göre kiralama olarak tanmlamadğ
sözleşmelere bu Standard uygulamştr.
Şirket, geçiş tarihi itibariyle kiralama süresi 12 ay veya daha ksa bir süre içinde bitecek kiralamalar ve
düşük değerli kiralamalar için tannan kolaylaştrc uygulamalardan faydalanmştr.
1 Ocak 2019 tarihli finansal durum tablosu üzerindeki etkiler (artş/azalş):
Varlklar:
Kullanm hakk varlklar

923.462 TL

Kaynaklar:
Kiralama işlemlerinden borçlar

923.462 TL

Standart, 1 Ocak 2019 ve sonrasnda başlayan yllk hesap dönemleri için uygulanmaktadr. Söz konusu
standardn Şirket’in finansal durumu ve performans üzerindeki etkileri Not 8’de açklanmştr.
Yeni muhasebe politikalarnn özeti
Aşağda, Şirket’in TFRS 16'y uygulamas üzerine yeni muhasebe politikalar yer almaktadr:
Kullanm hakk varlklar
Şirket, kullanm hakk varlklarn kiralama sözleşmesinin başladğ tarihte muhasebeleştirmektedir
(örneğin, ilgili varlğn kullanm için uygun olduğu tarih itibariyle). Kullanm hakk varlklar, maliyet
bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararlar düşülerek hesaplanr. Kiralama borçlarnn
yeniden değerlenmesi durumunda bu rakam da düzeltilir.
Kullanm hakk varlğnn maliyeti aşağdakileri içerir:
(a) kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutar,
(b) kiralamann fiilen başladğ tarihte veya öncesinde yaplan tüm kira ödemelerinden, alnan tüm
kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar, ve
(c) Şirket tarafndan katlanlan tüm başlangçtaki doğrudan maliyetler.
Dayanak varlğn mülkiyetinin kiralama süresi sonunda Şirket’e devri makul bir şekilde kesinleşmediği
sürece, Şirket kullanm hakk varlğn, kiralamann fiilen başladğ tarihten dayanak varlğn yararl
ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutmaktadr.
Kullanm hakk varlklar değer düşüklüğü değerlendirmesine tabidir.
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TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklklarndaki Yatrmlar”da yaplan değişiklikler (Değişiklikler)
KGK Aralk 2017’de, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklklarndaki Yatrmlar standardnda
değişikliklerini yaynlamştr. Söz konusu değişiklikler, iştirak veya iş ortaklğndaki net yatrmn bir
parçasn oluşturan iştirak veya iş ortaklğndaki uzun vadeli yatrmlar için TFRS 9 Finanslar Araçlar
uygulayan işletmeler için açklk getirmektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklklarndaki Yatrmlar uyarnca
muhasebeleştirilen iştiraklerdeki ve iş ortaklklarndaki yatrmlar kapsamamaktadr. Söz konusu
değişiklikle KGK, TFRS 9’un sadece şirketin özkaynak yöntemi kullanarak muhasebeleştirdiği yatrmlar
kapsam dşnda braktğna açklk getirmektedir. İşletme, TFRS 9’u, özkaynak yöntemine göre
muhasebeleştirmediği ve özü itibari ile ilgili iştirak ve iş ortaklklarndaki net yatrmn bir parçasn
oluşturan uzun vadeli yatrmlar dahil olmak üzere iştirak ve iş ortaklklarndaki diğer yatrmlara
uygulanmaktadr.
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasnda başlayan yllk hesap dönemleri için uygulanmaktadr. Söz konusu
değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performans üzerinde etkisi
olmamştr.
TFRYK 23 Gelir Vergisi Uygulamalarna İlişkin Belirsizlikler
Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olmas durumunda, “TMS 12 Gelir
Vergileri”nde yer alan muhasebeleştirme ve ölçüm gereksinimlerinin nasl uygulanacağna açklk
getirmektedir.
Gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlik olmas durumunda, yorum:
(a) işletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayr olarak değerlendirip değerlendirmediğini;
(b) işletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafndan incelenmesi konusunda yapmş olduğu
varsaymlar;
(c) işletmenin vergilendirilebilir karn (vergi zararn), vergi matrahn, kullanlmamş vergi zararlarn,
kullanlmamş vergi indirimlerini ve vergi oranlarn nasl belirlediğini; ve
(d) işletmenin bilgi ve koşullardaki değişiklikleri nasl değerlendirdiğini ele almaktadr.
Sözkonusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performans üzerinde
etkisi olmamştr.
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Yllk İyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi
KGK Ocak 2019’da aşağda belirtilen standartlar değiştirerek, TFRS Standartlar’nn 2015-2017
dönemine ilişkin Yllk İyileştirmelerini yaynlamştr:
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar — TFRS 3’teki değişiklikler bir
şirketin müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili
işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarn yeniden ölçmesi gerektiğine açklk getirmektedir. TFRS
11’deki değişiklikler bir şirketin müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde
etmesi sonucu, ilgili işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarn yeniden ölçmesine gerek olmadğna
açklk getirmektedir.
TMS 12 Gelir Vergileri — Değişiklikler, temettülere (kar dağtm) ilişkin tüm gelir vergisi
etkilerinin, vergilerin nasl doğduğuna baklmakszn kar veya zararda muhasebeleştirilmesi gerektiği
konusuna açklk getirmektedir.
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri — Değişiklikler, ilgili varlk amaçlanan kullanma veya satşa
hazr duruma geldikten sonra ödenmemiş özel borçlanmalarn bulunmas durumunda, ilgili borcun
şirketin genellikle genel borçlanmalarndaki aktifleştirme orann belirlerken borçlandğ fonlarn bir
parças durumuna geldiğine açklk getirmektedir.
Değişiklikler, 1 Ocak 2019 ve sonrasnda başlayan yllk hesap dönemleri için uygulanmaktadr.
Sözkonusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performans üzerinde
etkisi olmamştr.
Planda Yaplan Değişiklik, Küçülme veya Yerine Getirme (TMS 19 Değişiklikler)
KGK Ocak 2019’de TMS 19 Değişiklikler “Planda Yaplan Değişiklik, Küçülme veya Yerine Getirme”’yi
yaynlamştr. Değişiklik; planda yaplan değişiklik, küçülme veya yerine getirme gerçekleştikten sonra
yllk hesap döneminin kalan ksm için tespit edilen hizmet maliyetinin ve net faiz maliyetinin güncel
aktüeryal varsaymlar kullanarak hesaplanmasn gerektirmektedir.
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasnda başlayan yllk hesap dönemleri için uygulanmaktadr. Sözkonusu
değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performans üzerinde etkisi
olmamştr.
Negatif Tazminli Erken Ödeme Özellikleri (TFRS 9 Değişiklik)
Baz erken ödenebilir finansal varlklarn işletme tarafndan itfa edilmiş maliyetinden ölçülebilmeleri için
TFRS 9 Finansal Araçlar’da ufak değişiklikler yaynlamştr.
TFRS 9’u uygulayan işletme, erken ödenebilir finansal varlğ, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya
zarar yanstlan varlk olarak ölçmektedir. Değişikliklerin uygulanmas ile belirli koşullarn sağlanmas
durumunda, işletmeler negatif tazminli erken ödenebilir finansal varlklar itfa edilmiş maliyetinden
ölçebilmektelerdir .
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasnda başlayan yllk hesap dönemleri için uygulanmaktadr. Sözkonusu
değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performans üzerinde etkisi
olmamştr.
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ii) Yaynlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tablolarn onaylanma tarihi itibariyle yaymlanmş fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafndan erken uygulanmaya başlanmamş yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlarn yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarn ve dipnotlarn etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktr.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatrmc İşletmenin İştirak veya İş Ortaklğna Yaptğ Varlk Satşlar veya
Katklar - Değişiklik
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştrma projesi çktlarna bağl olarak değiştirilmek
üzere, Aralk 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yaplan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz
olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. Şirket söz konusu değişikliklerin
etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldktan sonra değerlendirecektir.
TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standard
KGK Şubat 2019’da, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açklamay
kapsayan kapsaml yeni bir muhasebe standard olan TFRS 17’yi yaymlamştr. TFRS 17 hem sigorta
sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karn hizmetlerin
sağlandğ dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir TFRS 17, 1 Ocak 2021
ve sonrasnda başlayan yllk hesap dönemleri için uygulanacaktr. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Standart Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performans üzerinde etkisi
olmayacaktr.
İşletmenin tanmlanmas (TFRS 3 Değişiklikleri)
KGK Mays 2019’da TFRS 3 ‘İşletme Birleşmeleri’inde yer alan işletme tanmna ilişkin değişiklikler
yaymlamştr. Bu değişikliğin amac, bir işletmenin işletme birleşimi olarak m yoksa bir varlk edinimi
olarak m muhasebeleştirileceğini belirlemeye yardmc olmaktadr.
Değişiklikler aşağdaki gibidir:
İşletme için minimum gereksinimlerin netleştirilmesi;
Piyasa katlmclarnn eksik unsurlar tamamlamas konusundaki değerlendirmenin ortadan
kaldrlmas;
İşletmelerin edinme sürecin önemli olup olmadğn değerlendirmesine yardmc uygulama
rehberi eklenmesi;
İşletmenin ve çktlarn tanmlarn snrlandrmak; ve
İsteğe bağl bir gerçeğe uygun değer konsantrasyon testi yaymlamak.
Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasnda başlayan yllk hesap dönemleri için uygulanacaktr. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal
durumu veya performans üzerinde etkisi olmamştr.
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Önemliliğin Tanm (TMS 1 ve TMS 8 Değişiklikleri)
Haziran 2019'da KGK, “TMS 1 Finansal Tablolarn Sunumu” ve “TMS 8 Muhasebe Politikalar,
Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” standartlarnda değişiklikler yapmştr. Bu
değişikliklerin amac, “önemlilik” tanmn standartlar arasnda uyumlu hale getirmek ve tanmn belirli
ksmlarn açklğa kavuşturmaktr. Yeni tanma göre, bilginin saklanmas, hatal olmas veya
verilmemesi durumunda finansal tablolarn birincil kullanclarn bu tablolara dayanarak verdikleri
kararlar etkileyebileceği varsaylabilirse, bilgi önemlidir. Değişiklikler, bilginin önemliliğinin niteliğine,
büyüklüğüne veya her ikisine bağl olacağn açklamaktadr. Şirketler bilginin tek başna veya başka
bilgiler ile birlikte kullanldğnda finansal tablolar üzerinde ki etkisinin önemliliği değerlendirmek ile
yükümlüdür.
Değişiklik, 1 Ocak 2020 ve sonrasnda başlayan yllk hesap dönemleri için uygulanacaktr. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal
durumu veya performans üzerinde etkisi olmamştr.
TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’deki Değişiklikler-Gösterge Faiz Oran Reformu
1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yllk raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere
TFRS 9 ve TMS 39’da gösterge faiz oran reformu ile ilgili olarak dört temel konuda kolaylaştrc
uygulamalar sağlanmştr. Bu uygulamalar riskten korunma muhasebesi ile ilgili olup, özetle
- İşlemlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olmasna ilişkin hüküm,
- İleriye yönelik değerlendirmeler,
- Geriye dönük değerlendirmeler ve
- Ayr olarak tanmlanabilir risk bileşenleridir.
TFRS 9 ve TMS 39’da yaplan değişikliğe ilişkin uygulanan istisnalarn, TFRS 7 deki düzenleneme
uyarnca finansal tablolarda açklanmas amaçlanmaktadr.
iii) Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurumu (UMSK) tarafndan yaynlanmş fakat KGK
tarafndan yaynlanmamş yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
UMSK tarafndan yaymlanmş fakat henüz KGK tarafndan TFRS’ye uyarlanmamş / yaynlanmamş
yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarnda değişiklikler bulunmamaktadr.
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Haslat ve satşlarn maliyeti
Şirket haslat portföyündeki menkul kymetlerin satş gelirleri, itfa ve faiz gelirleri, temettü, net
değerleme gelir/giderleri, vadeli işlem gelir/giderleri ve kur fark gelir/giderlerinden oluşmaktadr. Satş
gelirleri satş annda tahsil edilebilir hale geldiğinde, temettü gelirleri, temettü almaya hak kazanldğnda,
faiz gelirleri ise tahakkuk esas çerçevesinde gelir olarak kaydedilmektedir. Faiz gelirleri, sabit getirili
menkul kymetlerden alnan kupon faizlerini, vadeli mevduat, Borsa Para Piyasas ile ters repo
işlemlerinden kaynaklanan faizleri ve vadeli işlem teminatlarnn nemalarn içermektedir.
Satşlarn maliyeti ise portföyündeki menkul kymetlerin satş maliyetleri, komisyon ve takas
giderlerinden oluşmaktadr. Komisyon giderleri tahakkuk esasna göre muhasebeleştirilmektedir.
Ücret ve komisyonlar
Verilen ücret ve komisyonlar ağrlkl olarak İş Portföy Yönetimi AŞ’ye ödenen portföy yönetim ücretleri
ile İş Yatrm Menkul Değerler AŞ’ye ödenen araclk komisyonlarndan oluşmaktadr. Tüm ücret ve
komisyonlar tahakkuk ettikleri zaman dönem kar zararna yanstlmaktadr.
Maddi duran varlklar
Maddi duran varlklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satn alnan kalemler için 31 Aralk 2004 tarihi
itibaryla enflasyon etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alnan
kalemler için satn alm maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Amortisman
Maddi duran varlklarn maliyet tutarlar, beklenen ekonomik ömürlerine göre doğrusal amortisman
yöntemi kullanlarak amortismana tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür, kalnt değer ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çkan değişikliklerin olas etkileri için her yl gözden geçirilir ve tahminlerde
bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlklarn tahmini ekonomik ömürleri aşağdaki gibidir:
Maddi Duran Varlklar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyet bedeli

Tahmini Ekonomik Ömür (Yl)
3 - 10 yl
5 yl

Sonradan ortaya çkan giderler
Maddi duran varlklarn herhangi bir parçasn değiştirmekten doğan maliyetler bakm onarm maliyetleri
ile birlikte aktifleştirilebilirler. Sonradan ortaya çkan diğer harcamalar söz konusu varlğn gelecekteki
ekonomik faydasn arttrc nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça kar veya zarar
tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlklarn elden çkarlmas ya da bir maddi duran varlğn hizmetten alnmas sonucu oluşan
kazanç veya kayp satş haslat ile varlğn kaytl değeri arasndaki fark olarak belirlenir ve kar veya
zararda muhasebeleştirilir. Maddi duran varlklarn faydal ömürleri ve amortisman yöntemi her raporlama
döneminde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltilir.
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Maddi olmayan duran varlklar
Maddi olmayan duran varlklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satn alnan kalemler için 31 Aralk 2004
tarihi itibaryla enflasyon etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra
alnan kalemler için satn alm maliyet değerlerinden birikmiş itfa paylar ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutaryla gösterilirler. Bu varlklar beklenen ekonomik ömürlerine göre doğrusal
amortisman yöntemi kullanlarak itfa edilir. Beklenen ekonomik ömür ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çkan değişikliklerin olas etkilerini tespit etmek amacyla her yl gözden geçirilir ve
tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran varlklar,
bilgisayar yazlmlarn içermektedir. Satn alnan bilgisayar yazlmlar, satn alm srasnda ve satn
almadan kullanma hazr olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu
maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3 yl) itfa edilir. Maddi olmayan duran varlklarn faydal ömürleri
ve itfa yöntemi her raporlama döneminde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltilir.
Varlklarda değer düşüklüğü
Finansal varlklar dşndaki her varlk, raporlama dönemi sonunda, söz konusu varlğa ilişkin değer
kaybna dair herhangi bir gösterge olup olmadğ açsndan değerlendirilir. Böyle bir gösterge mevcutsa,
o varlğn geri kazanlabilir tutar tahmin edilir. Eğer söz konusu varlğn veya o varlğa ait nakit üreten
herhangi bir biriminin kaytl değeri, kullanm veya satş yoluyla geri kazanlacak tutarndan yüksekse
değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanlabilir tutar varlğn net satş fiyat ile kullanm
değerinden yüksek olan seçilerek bulunur. Kullanm değeri, bir varlğn sürekli kullanmndan ve faydal
ömrü sonunda elden çkarlmasndan elde edilmesi beklenen nakit akşlarnn tahmin edilen bugünkü
değeridir. Değer düşüklüğü kayplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. Bir varlkta oluşan değer
düşüklüğü kayb, o varlğn geri kazanlabilir tutarndaki müteakip artşn, değer düşüklüğünün kaytlara
alnmalarn izleyen dönemlerde ortaya çkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer
düşüklüğü ayrlan tutar geçmeyecek şekilde geri çevrilir.
Borçlanma maliyetleri
Tüm finansman giderleri, oluştuklar dönemlerde kar veya zararda muhasebeleştirilmektedir.
Finansal araçlar
Finansal varlklar
Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlk olarak snflanan ve gerçeğe uygun
değerinden kaytlara alnanlar haricindeki finansal varlklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alm
işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalarn toplam tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatrm
araçlarnn ilgili piyasa tarafndan belirlenen süreye uygun olarak teslimat koşulunu taşyan bir kontrata
bağl olan finansal varlklarn alm veya satş sonucunda ilgili varlklar, işlem tarihinde kaytlara alnr
veya kaytlardan çkarlr.
Finansal varlklar “gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklar”, “itfa edilmiş
maliyeti ile ölçülen finansal varlklar”, ve “gerçeğe uygun değer fark diğer kapsaml gelire yanstlan
finansal varlklar” olarak snflandrlr.
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Finansal araçlar
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlğn itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağtlmas yöntemidir. Etkin faiz oran; finansal aracn beklenen ömrü boyunca veya
uygun olmas durumunda daha ksa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamnn,
ilgili finansal varlğn tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandr.
Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklar dşnda snflandrlan finansal
varlklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadr.
Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklar
Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklar; alm-satm amacyla elde tutulan
finansal varlklardr. Bir finansal varlk ksa vadede elden çkarlmas amacyla edinildiği zaman söz
konusu kategoride snflandrlr. Finansal riske karş etkili bir koruma arac olarak belirlenmemiş olan
türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlklar da gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar olarak snflandrlr.
İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride snflandrlr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanlarak iskonto edilmiş maliyeti
üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir. 31 Aralk 2019 tarihi itibaryla Şirket’in kredili işlemi
bulunmamaktadr (31 Aralk 2018: Bulunmamaktadr).
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibaryla itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlğ
bulunmamaktadr.
Gerçeğe uygun değer fark diğer kapsaml gelire yanstlan finansal varlklar
Gerçeğe uygun değer fark diğer kapsaml gelire yanstlan finansal varlklarn ilk kayda alnmalar piyasa
değerleri üzerinden olmaktadr. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenebilen finansal
yatrmlar, gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmektedir.
Satm ve geri alm anlaşmalar
Geri satmak kaydyla alnan menkul kymetler (“ters repo”), satş ve geri alş fiyat arasndaki farkn iç
iskonto oran yöntemine göre döneme isabet eden ksmnn ters repolarn maliyetine eklenmesi suretiyle
nakit ve nakit benzerleri hesabna ters repo işlemlerinden alacaklar olarak kaydedilir.
Finansal varlklarda değer düşüklüğü
Şirket her bilanço döneminde, bir finansal varlk veya finansal varlk grubunun değer düşüklüğüne
uğradğna ilişkin ortada tarafsz göstergelerin bulunup bulunmadğ hususunu değerlendirir. Anlan
türden bir göstergenin mevcut olmas durumunda Şirket, ilgili değer düşüklüğü tutarn tespit eder.
Bir finansal varlk veya finansal varlk grubu, yalnzca ilgili varlğn ilk muhasebeleştirilmesinden sonra
bir veya birden fazla olayn (“zarar/kayp olay”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olaynn (veya
olaylarnn) ilgili finansal varlğn veya varlk grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen
gelecekteki nakit akşlar üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradğna ilişkin tarafsz bir
göstergenin bulunmas durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zarar oluşur. İleride
meydana gelecek olaylar sonucunda oluşmas muhtemel kayplar, olaslğn yüksekliğine baklmakszn
muhasebeleştirilmez.
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Finansal araçlar
Finansal varlklar
Gerçeğe uygun değer fark diğer kapsaml gelire yanstlan finansal varlklarn değer düşüklüğüne
uğramas durumunda, birikmiş kar veya zarar kaytlar özkaynak kalemlerinden çkarlarak dönem net
kar/zararnda gösterilmektedir. Zarar kayd yaplan dönemi izleyen hesap dönemlerinde, varlğn gerçeğe
uygun değerinde bir artş gerçekleşmesi durumunda, değer artşlar özkaynaklar altnda
muhasebeleştirilmektedir.
Şirket, cari dönemde, “TFRS 9-Finansal Araçlar” hükümlerine uygun olarak, gerçeğe uygun değer fark
diğer kapsaml gelirde izlenen finansal varlklar ile değer düşüklüğü hükümlerinin uygulandğ banka
mevduatlar ve borsa para piyasasndan alacaklar için beklenen zarar karşlğ ayrmaktadr.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satn alm tarihinden itibaren vadeleri 3
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek ve önemli tutarda değer değişikliği riski
taşmayan yüksek likiditeye sahip diğer ksa vadeli yatrmlardr.
Finansal yükümlülükler
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlar, sözleşmeye bağl düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayal bir aracn tanmlanma esasna göre snflandrlr. Şirket’in tüm
borçlar düşüldükten sonra kalan varlklarndaki hakk temsil eden sözleşme özkaynağa dayal finansal
araçtr. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayal finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikalar aşağda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara yanstlan finansal yükümlülükler veya
diğer finansal yükümlülükler olarak snflandrlr.
Şirket’in gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara yanstlan finansal yükümlülükleri bulunmamaktadr.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler başlangçta işlem maliyetlerinden arndrlmş gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanlarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanmas ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağtlmas yöntemidir. Etkin faiz oran; finansal aracn beklenen ömrü boyunca
veya uygun olmas halinde daha ksa bir zaman dilimi süresince gelecekte yaplacak tahmini nakit
ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandr.
Sermaye
Adi hisse senetleri
Adi hisse senetleri özkaynak olarak snflandrlr. Adi hisse ihraçlar ve hisse senedi opsiyonlarnn ihrac
ile doğrudan ilişkili ek maliyetler vergi etkisi düşüldükten sonra özkaynaklardan azalş olarak kaytlara
alnr.
Sermaye ve temettüler
Tüm paylar, çkarlmş sermaye olarak gösterilir. Hisseler üzerinden dağtlan temettüler, temettü dağtm
dönemi itibariyle birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüğü olarak snflandrlr.
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Kur değişiminin etkileri
Şirket’in finansal tablolarnn hazrlanmas srasnda yabanc para cinsinden (TL dşndaki para birimleri)
gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alnmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum
tablosunda yer alan dövize endeksli parasal varlk ve yükümlülükler raporlama dönemi sonunda geçerli
olan TCMB kurlar kullanlarak TL’ye çevrilmektedir. 31 Aralk 2019 tarihi itibariyle Şirket portfoyünde
yabanc para pozisyonu bulunmamaktadr. (31 Aralk 2018: Eurobond ve vadeli döviz kontrat
bulunmaktadr.)
Pay başna kazanç
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başna kazanç, net karn, ilgili dönem boyunca piyasada bulunan
hisse senetlerinin ağrlkl ortalama saysna bölünmesi ile hesaplanmaktadr. Türkiye’de şirketler,
sermayelerini, hissedarlarna geçmiş yl karlarndan dağttklar “bedelsiz hisse” yolu ile
arttrabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağtmlar, pay başna kazanç hesaplamalarnda, ihraç
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanlan ağrlkl ortalama hisse says,
söz konusu hisse senedi dağtmlarnn geçmişe dönük etkileri de dikkate alnarak hesaplanr.
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Raporlama dönemi sonu ile finansal tablolarn yaymlanmas için onaylanma tarihi arasnda, işletme
lehine veya aleyhine ortaya çkan olaylar ifade eder. Raporlama dönemi sonu itibaryla söz konusu
olaylarn var olduğuna ilişkin yeni deliller olmas veya ilgili olaylarn raporlama döneminden sonra ortaya
çkmas durumunda ve bu olaylar finansal tablolarn düzeltilmesini gerektiriyorsa, Şirket finansal
tablolarn yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tablolarn
düzeltilmesini gerektirmiyorsa Şirket söz konusu hususlar ilgili dipnotlarnda açklamaktadr.
Ticari borçlar/ ticari alacaklar
Ticari borçlar ve ticari alacaklar direkt Şirket’in portföy işletmeciliği faaliyetinden kaynaklanan borç ve
alacak tutarlarndan oluşmaktadr. Rapor tarihi itibariyle oluşan hisse takas, araclk, portföy yönetimi,
saklama gibi işlemlerden kaynaklanan borç tutarlar ticari borç, hisse takas, VİOP nakit teminat gibi
işlemlerden oluşan alacak tutarlar ticari alacak olarak snflanmaktadr.
İlişkili taraflar
Hissedarlk, sözleşmeye dayal haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karş taraf doğrudan ya da dolayl
bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak
tanmlanrlar. İlişkili kuruluşlara ayn zamanda sermayedarlar ve Şirket yönetimi de dahildir. İlişkili
kuruluş işlemleri, kaynaklarn ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasnda bedelli veya bedelsiz olarak
transfer edilmesini içermektedir.
Karşlklar, koşullu borçlar ve koşullu varlklar
“Karşlklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standard” (“TMS 37”)
uyarnca, herhangi bir karşlk tutarnn finansal tablolara alnabilmesi için; Şirket’in geçmiş olaylardan
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zmni yükümlülüğün bulunmas, bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarn işletmeden çkmasnn muhtemel olmas ve söz konusu
yükümlülük tutarnn güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas gerekmektedir. Şirket söz konusu
hususlar ilgili dipnotlarnda açklamaktadr.
Koşullu varlklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmemekte ve sadece dipnotlarda açklanmaktadr.
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Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas
Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafndan finansal performanslar ayr takip
edilen bölümleri olmadğndan faaliyet bölümlerine göre raporlama yaplmamştr.
Kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergiler
1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 21 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayl
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci Maddesi’nin (1) numaral fkrasnn (d) bendine göre Türkiye’de
kurulu menkul kymetler yatrm fonlar ve ortaklklarnn portföy işletmeciliğinden doğan kazançlar
kurumlar vergisinden istisnadr. Söz konusu kurumlar vergisi istisnas geçici vergi uygulamas
bakmndan da geçerlidir.
Ayn Kanun’un 15’inci Maddesi’nin (3) numaral fkrasna göre, menkul kymet yatrm fon ve
ortaklklarnn kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy işletmeciliği kazançlar üzerinden
dağtlsn ya da dağtlmasn %15 orannda vergi kesintisi yaplr. Bakanlar Kurulu, bu vergi kesintisi
orann her bir ödeme ve gelir için ayr ayr sfra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranna kadar
yükseltmeye yetkilidir. Söz konusu tevkifat oran 2009/14594 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile %0 olarak
uygulanmaktadr.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 34’üncü Maddesi’nin (8) numaral fkrasnda, menkul kymet yatrm fon
ve ortaklklarnn, portföy işletmeciliği kazançlarnn elde edilmesi srasnda 15’inci Madde gereğince
kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olmak şartyla,
ayn Kanun’un 15’inci Maddesi’nin (3) numaral fkrasna göre kurum bünyesinde yapacaklar vergi
kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutarnn başvuru halinde kendilerine red
ve iade edileceği belirtilmiştir.
5281 sayl Kanun ile, 1 Ocak 2006 ila 31 Aralk 2020 tarihleri arasnda uygulanmak üzere 193 sayl Gelir
Vergisi Kanunu’na eklenen 5527 sayl Kanun ile Değişik Geçici 67’nci Madde’nin (1) numaral fkrasna
göre menkul kymet yatrm fon ve ortaklklarnn banka ve arac kurumlar vastasyla elde ettikleri menkul
kymet ve diğer sermaye piyasas araçlarnn alm-satm kazançlar ile dönemsel getirileri üzerinden
1 Ekim 2006 tarihinden itibaren %0 orannda gelir vergisi kesintisi yaplmaktadr.
Değişik Geçici 67’nci Madde’nin (2) ve (4) numaral fkralarna göre, menkul kymet yatrm fonu ve
ortaklklarnn bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir
Vergisi Kanunlar’na göre ayrca tevkifat yaplmaz.
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Çalşanlara sağlanan faydalar
Kdem tazminat
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kdem tazminat emeklilik veya
işten çkarlma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalşanlara Sağlanan Faydalar
Standard (“TMS 19”) uyarnca söz konusu türdeki ödemeler tanmlanmş emeklilik fayda planlar olarak
nitelendirilir.
Finansal durum tablosunda muhasebeleştirilen kdem tazminat yükümlülüğü, tüm çalşanlarn
emeklilikleri dolaysyla ileride doğmas beklenen yükümlülük tutarlarnn net bugünkü değerine göre
hesaplanmş ve finansal tablolara yanstlmştr. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayplar diğer
kapsaml gelire yanstlmştr.
Net bugünkü değerin hesaplamasnda kullanlan başlca tahminler aşağdaki gibidir:

Net iskonto oran
Tahmin edilen kdem tazminatna hak kazanma oran

31 Aralk 2019
(%)
4,20
100

31 Aralk 2018
(%)
4,22
100

Emeklilik planlar
Şirket’in personeline sağladğ herhangi bir emeklilik sonras fayda ve emeklilik plan bulunmamaktadr.
Nakit akş tablosu
Nakit akş tablosunda, döneme ilişkin nakit akşlar esas, yatrm ve finansman faaliyetlerine dayal bir
biçimde snflandrlarak raporlanr. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akşlar, Şirket’in portföy
işletmeciliği faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akşlarn gösterir. Yatrm faaliyetleriyle ilgili nakit
akşlar, Şirket’in yatrm faaliyetlerinde (sabit yatrmlar) kullandğ ve elde ettiği nakit akşlarn gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akşlar, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandğ kaynaklar
ve bu kaynaklarn geri ödemelerini gösterir.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsas (“VİOP”) işlemleri
VİOP piyasasnda işlem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklar olarak snflandrlmaktadr.
Dönem içinde yaplan işlemler sonucu oluşan kar ve zararlar kar veya zarar tablosunda haslat içinde yer
alan esas faaliyetlerden gelirler/giderlere kaydedilmiştir. Açk olan işlemlerin piyasa fiyatlar üzerinden
değerlenmesi sonucunda kar veya zarar tablosuna yansyan değerleme farklar ve kalan teminat tutarnn
nemalandrlmas sonucu oluşan faiz gelirleri netleştirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmiştir.
2.6

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsaymlar
Finansal tablolarn TFRS’ye uygun olarak hazrlanmas, yönetimin, politikalarn uygulanmas ve
raporlanan varlk, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarn etkileyen kararlar, tahminler ve varsaymlar
yapmasn gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farkllk gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsaymlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapldğ dönemde ve bu güncellemelerden
etkilenen müteakip dönemlerde kaytlara alnr. Tahminlerin kullanldğ not aşağdaki gibidir:
Not 11 – Çalşanlara sağlanan faydalara ilişkin karşlklar.
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NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralk 2019
127.319
26.670
100.649
202.563.258
320.095
(896.616)
202.114.056

Bankadaki nakit (*)
Vadesiz mevduat (Not 19)
Vadeli mevduat
Ters repo işlemlerinden alacaklar
Borsa para piyasasndan alacaklar
Beklenen zarar karşlğ (**)
Toplam
(*)
(**)

31 Aralk 2018
14.119.375
13.405
14.105.970
30.020.917
29.441.318
(154.273)
73.427.337

31 Aralk 2019 tarihi itibaryla bankalardaki nakit üzerinde rehin ve blokaj bulunmamaktadr (31 Aralk 2018: Bulunmamaktadr).
Şirket, 31 Aralk 2019 tarihi itibariyle, TFRS 9 Finansal Araçlar standard kapsamnda, banka mevduatlar ve orijinal vadesi 3 aydan
ksa süreli ters repo ve borsa para piyasasndan alacaklar için toplamda 896.616 TL tutarnda beklenen zarar karşlğ hesaplayarak
finansal tablolarda kayt altna almştr. ( 31 Aralk 2018: 154.273)

Vadeli mevduat:
31 Aralk 2019
TL

Faiz Oran
%11,30

Vade Tarihi
13 Ocak 2020

Anapara
100.000
100.000

Kaytl Değer
100.649
100.649

31 Aralk 2018
TL
TL

Faiz Oran
%23,50-%23,75
%23,50-%23,75

Vade Tarihi
9 Ocak 2019
16 Ocak 2019

Anapara
4.120.164
9.763.171
13.883.335

Kaytl Değer
4.210.474
9.895.496
14.105.970

Borsa para piyasasndan alacaklar:
31 Aralk 2019
TL

Faiz Oran
%10,80

Vade Tarihi
2 Ocak 2020

Maliyet
320.000
320.000

Kaytl Değer
320.095
320.095

31 Aralk 2018
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Faiz Oran
%23,50-%25,00
%23,55-%23,65
%24,25
%24,30
%24,30
%24,40

Vade Tarihi
2 Ocak 2019
3 Ocak 2019
9 Ocak 2019
14 Ocak 2019
15 Ocak 2019
17 Ocak 2019

Maliyet
11.760.000
4.410.000
3.060.000
4.762.000
2.398.000
2.740.000
29.130.000

Kaytl Değer
11.844.157
4.429.913
3.114.747
4.828.292
2.431.371
2.792.838
29.441.318
Kaytl Değer
60.018.737
50.015.751
50.015.546
42.513.224
202.563.258

Ters repo işlemlerinden alacaklar:
31 Aralk 2019
TL
TL
TL
TL

Faiz Oran
%11,40
%11,50
%11,35
%11,36

Vade Tarihi
2 Ocak 2020
2 Ocak 2020
2 Ocak 2020
2 Ocak 2020

Maliyet
60.000.000
50.000.000
50.000.000
42.500.000
202.500.000

31 Aralk 2018
TL

Faiz Oran
%25,45-%25,46

Vade Tarihi
2 Ocak 2019

Maliyet
30.000.000
30.000.000
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Kaytl Değer
30.020.917
30.020.917

3.

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Şirket’in 31 Aralk 2019 ve 31 Aralk 2018 tarihleri itibaryla nakit akş tablolarnda nakit ve nakit
benzeri değerler, faiz ve değer artş reeskontlar düşülerek gösterilmektedir:
31 Aralk 2019
202.114.056
(64.002)
896.616
202.946.670

Nakit ve nakit benzerleri
Faiz ve değer artş reeskontlar
Beklenen zarar karşlğ

31 Aralk 2018
73.427.337
(554.870)
154.273
73.026.740

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açklamalar 20. notta açklanmştr.

4.

FİNANSAL YATIRIMLAR
Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara yanstlan
finansal varlklar
Gerçeğe uygun değer fark diğer kapsaml gelire yanstlan
finansal varlklar

31 Aralk 2019

31 Aralk 2018

73.331.543

158.027.660

1

1

73.331.544

158.027.661

Toplam

Şirket’in faaliyeti gereği finansal yatrmlar hesabnda bulunan kymetler ağrlkl olarak alm-satm amaçl
menkul kymetler olup, gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmişlerdir. Gerçeğe uygun değer, 31 Aralk
2019 tarihi itibaryla bekleyen güncel emirler arasndaki en iyi alş emirlerini, bunlarn bulunmamas
durumunda gerçekleşen en yakn zamanl işlemin fiyatn, bunlarn bulunmamas durumunda ise içverim
oran ile ilerletilmiş maliyet fiyatn ifade etmektedir.
31 Aralk 2019 tarihi itibaryla maliyet bedelleriyle gösterilen gerçeğe uygun değer fark diğer kapsaml
gelire yanstlan finansal varlklar, 1 TL tutarndaki TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ hissesinden
oluşmaktadr (31 Aralk 2018: 1 TL TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ hissesi).

Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar

Nominal

Özel sektör tahvil ve bonolar
Borsada işlem gören hisse senetleri
Yatrm fonlar

58.540.000
520.000
5.014.958
64.074.958
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31 Aralk 2019
Gerçeğe
Uygun
Değeri
60.040.519
2.662.000
10.629.024
73.331.543

Kaytl
Değeri
60.040.519
2.662.000
10.629.024
73.331.543

4.

FİNANSAL YATIRIMLAR

Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar

Nominal

Özel sektör tahvil ve bonolar
Borsada işlem gören hisse senetleri
Borsada işlem gören gayrimenkul sertifikalar
Yatrm fonlar
Eurobondlar (*)
(*)

41.270.000
750.000
10.000
5.484.144
97.794.870
145.309.014

31 Aralk 2018
Gerçeğe
Uygun
Değeri

Kaytl
Değeri

41.310.196
1.522.501
400.000
20.229.622
94.565.341
158.027.660

41.310.196
1.522.501
400.000
20.229.622
94.565.341
158.027.660

Portföyde bulunan eurobondlarn orijinal para birim olarak nominal değeri 18.589.000 ABD Dolar’dr.

31 Aralk 2019 tarihi itibaryla alm satm amacyla elde tutulan TL borçlanma senetlerinin rayiç
bedellerine denk gelen faiz oranlar % 8,63 - % 18,76 aralğndadr (31 Aralk 2018: % 22,4 - % 40,4
ralğndadr).
5.

TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR
Şirket’in 31 Aralk 2019 tarihi itibaryla vadesi geçmiş ve şüpheli hale gelmiş alacaklar bulunmamaktadr
(31 Aralk 2018: 275.427 TL).
31 Aralk 2019 ve 31 Aralk 2018 tarihleri itibaryla ksa vadeli ticari alacaklarn detay aşağdaki gibidir:
31 Aralk 2019

31 Aralk 2018

VİOP işlem teminatlar

658.784

10.310.708

Toplam

658.784

10.310.708

31 Aralk 2019 ve 31 Aralk 2018 tarihleri itibaryla ksa vadeli ticari borçlarn detay aşağdaki gibidir:
31 Aralk 2019
Portföy yönetim komisyonlar (Not 19)
Portföy performans komisyonu (Not 19)
Portföy saklama komisyonlar (Not 19)
Ödenecek komisyonlar (Not 19)
Toplam

31 Aralk 2018

128.572
23.804
71.416
223.792

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açklamalar Not 20’de verilmiştir.
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112.442
62.176
2.025
176.643

6.

DİĞER ALACAKLAR VE DİĞER BORÇLAR
31 Aralk 2019 ve 31 Aralk 2018 tarihleri itibaryla ksa vadeli diğer alacaklarn detay aşağdaki gibidir:
31 Aralk 2019

31 Aralk 2018

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Not 19)

33.796

13.288

Toplam

33.796

13.288

31 Aralk 2019 ve 31 Aralk 2018 tarihleri itibaryla ksa vadeli diğer borçlarn detay aşağdaki gibidir:
31 Aralk 2019
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 19)
Toplam
7.

31 Aralk 2018

51.062
10.176
61.238

47.581
7.643
55.224

MADDİ DURAN VARLIKLAR
Döşeme ve
demirbaşlar

Özel
Maliyetler

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2019 açlş bakiyesi
Almlar
31 Aralk 2019 kapanş bakiyesi

180.755
180.755

61.216
61.216

241.971
241.971

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2019 açlş bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralk 2019 kapanş bakiyesi

(173.666)
(3.529)
(177.195)

(61.216)
(61.216)

(234.882)
(3.529)
(234.882)

7.089
3.560

-

7.089
3.560

Döşeme ve
demirbaşlar

Özel
Maliyetler

Toplam

176.236
4.519
180.755

61.216
61.216

237.452
4.519
241.971

(168.483)
(5.183)
(173.666)

(60.665)
(551)
(61.216)

(229.148)
(5.734)
(234.882)

1 Ocak 2019 Net Kaytl Değeri
31 Aralk 2019 Net Kaytl Değeri

Maliyet değeri
1 Ocak 2018 açlş bakiyesi
Almlar
31 Aralk 2018 kapanş bakiyesi
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2018 açlş bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralk 2018 kapanş bakiyesi
1 Ocak 2018 Net Kaytl Değeri
31 Aralk 2018 Net Kaytl Değeri

7.753
7.089

551
-

8.304
7.089

31 Aralk 2019 ve 31 Aralk 2018 tarihleri itibaryla, maddi duran varlklar üzerinde rehin
bulunmamaktadr.
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8.

KULLANIM HAKKI VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS 16 standart gereğince Şirketin kira sözleşmelerine
ilişkin tutarlar varsaylan vadeleri çerçevesinde makul bir faiz oran ile iskontolanarak bugünkü değerine
indirgenmiş ve kullanm hakk varlklar olarak kaydedilmiştir. Karşlk gelen yükümlülük tutarlar ise
uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar kaleminde takip edilmektedir (31 Aralk 2018: Yoktur).

9.

Duran Varlklar
Kullanm hakk varlklar
Birikmiş amortismanlar (-)
31 Aralk (net)

2019
923.462
(203.260)
720.202

Uzun vadeli yükümlülükler
Kiralama işlemlerinden borçlar
Faiz giderleri
Ödenen kira tutarlar (-)
31 Aralk (net)

2019
923.462
184.187
(331.469)
776.180

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Diğer maddi
olmayan duran
varlklar (*)

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2019 açlş bakiyesi
Almlar
31 Aralk 2019 kapanş bakiyesi

125.932
125.932

125.932
125.932

Birikmiş itfa paylar
1 Ocak 2019 açlş bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralk 2019 kapanş bakiyesi

(125.444)
(488)
(125.932)

(125.444)
(488)
(125.932)

1 Ocak 2019 Net kaytl değeri
31 Aralk 2019 Net kaytl değeri

488
-

488
-

(*) Bilgisayar programlarn dan oluşmaktadr.
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9.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Diğer maddi
olmayan duran
varlklar (*)

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2018 açlş bakiyesi
Almlar
31 Aralk 2018 kapanş bakiyesi

123.831
2.101
125.932

123.831
2.101
125.932

Birikmiş itfa paylar
1 Ocak 2018 açlş bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralk 2018 kapanş bakiyesi

(117.328)
(8.116)
(125.444)

(117.328)
(8.116)
(125.444)

6.503
488

6.503
488

Net kaytl değeri
1 Ocak 2018 Net kaytl değeri
31 Aralk 2018 Net kaytl değeri
(*) Bilgisayar programlarndan oluşmaktadr.

Şirket’in 31 Aralk 2019 ve 31 Aralk 2018 tarihleri itibaryla işletme içerisinde oluşturulmuş maddi
olmayan duran varlğ bulunmamaktadr.
10.

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralk 2019 tarihi itibariyle Şirket’in Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasas’nda (VİOP) kontrat
bulunmamaktadr. (31 Aralk 2018: 15.565 adet satş yönlü döviz bazl (ABD Dolar) kontrat). Söz konusu
kontratlar nazm hesaplarda takip edilmekte olup gerçeğe uygun değer değişimleri kar veya zarar
tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Şirketin taraf olduğu bir adet dava bulunmakta, nevi ve tutar açsndan bir önem arz etmemektedir. Şirket
tarafndan, kendi borcunu temin ve/veya herhangi bir kişi, kuruluşun borcunu temin amacyla verilmiş
teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmamaktadr.
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11.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalşanlara sağlanan faydalara ilişkin ksa vadeli karşlklar
31 Aralk 2019

31 Aralk 2018

Kullanlmayan izin ve muhtemel prim karşlklar

378.662

286.644

Toplam

378.662

286.644

Türkiye’de geçerli iş kanununa göre Şirket, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde
çalşanlarnn hak kazanp da kullanmadğ yllk izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki
ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür. Kullanlmayan izin karşlğ
raporlama dönemi sonu itibaryla tüm çalşanlarn hak ettikleri ancak henüz kullanmadklar geçmiş izin
günlerine denk gelen iskonto edilmemiş toplam yükümlülük tutardr.
Şirket’in, 31 Aralk 2019 ve 31 Aralk 2018 tarihlerinde sona eren dönemlere ait kullanlmayan izin ve
muhtemel prim karşlklarnn hareketi aşağdaki gibidir:
31 Aralk 2019
286.644
(263.583)
355.601
378.662

Dönem baş, 1 Ocak
Ödenen izin ve primler
Dönem gideri
Dönem sonu karşlk, 31 Aralk

31 Aralk 2018
228.094
(200.183)
258.733
286.644

Çalşanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşlklar
31 Aralk 2019

31 Aralk 2018

Kdem tazminat karşlğ

240.679

290.601

Toplam

240.679

290.601

49

11.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kdem Tazminat Karşlğ:
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarnca, çalşanlardan kdem tazminatna hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandklar yasal kdem tazminatlarnn ödenmesi yükümlülüğü vardr.
Ayrca, halen yürürlükte bulunan 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayl
ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayl yasalar ile değişik 60’nc Maddesi hükmü gereğince kdem
tazminatn alarak işten ayrlma hakk kazananlara da yasal kdem tazminatlarn ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadr. Emeklilik öncesi hizmet şartlaryla ilgili baz geçiş karşlklar, ilgili kanunun 23 Mays
2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çkarlmştr.
31 Aralk 2019 tarihi itibaryla ödenecek kdem tazminat, aylk 6.379,86 TL (31 Aralk 2018: 5.434,42
TL) tavanna tabidir.
Kdem tazminat karşlğ, Şirket’in, çalşanlarn emekli olmasndan kaynaklanan gelecekteki muhtemel
yükümlülük tutarnn bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadr. TMS 19
(“Çalşanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanmlanmş fayda planlar kapsamnda
aktüeryal değerleme yöntemleri kullanlarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam
yükümlülüklerin hesaplanmasnda kullanlan aktüeryal varsaymlar aşağda belirtilmiştir:
Ana varsaym, her hizmet yl için olan azami yükümlülük tutarnn enflasyona paralel olarak artacak
olmasdr. Bu nedenle, 31 Aralk 2019 tarihi itibaryla, ekli finansal tablolarda karşlklar, geleceğe ilişkin,
çalşanlarn emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek
hesaplanr. Raporlama dönemi sonu itibaryla karşlklar, yllk % 7,20 enflasyon (tahmin edilen maaş
artş oran) ve % 11,70 iskonto oran varsaymlarna göre yaklaşk % 4,20 olarak elde edilen net iskonto
oran kullanlmak suretiyle hesaplanmştr (31 Aralk 2018: srasyla % 11,30, %16 ve %4,22). İsteğe
bağl işten ayrlmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kdem tazminat tutarlarnn tahmini
oran da dikkate alnmştr.

1 Ocak itibaryla karşlk
Dönem içi çkşlar
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Aktüeryal kayp/(kazanç)
Kdem tazminat karşlğ
12.

1 Ocak –
31 Aralk 2019

1 Ocak –
31 Aralk 2018

290.601
(131.365)
28.698
20.770
31.975
240.679

224.526
24.698
22.232
19.145
290.601

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Diğer dönen varlklar

31 Aralk 2019

Gelecek aylara ait giderler
Verilen avanslar (*)
Toplam
(*)

16.596
39.635
56.231

31 Aralk 2018
13.301
39.635
52.936

Şirket’in kullandğ bilgisayar programnn iyileştirilme çalşmas için ilişkili olmayan tarafa ödenen avanslardan
oluşmaktadr.
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13.

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Şirket’in 31 Aralk 2019 ve 31 Aralk 2018 tarihleri itibaryla ödenmiş sermaye yaps aşağdaki gibidir:
Ortaklar
İş Yatrm Menkul Değerler AŞ
İş Yatrm Menkul Değerler AŞ
T.Snai Kalknma Bankas AŞ
Yatrm Finansman Menkul Değerler AŞ
Yatrm Finansman Menkul Değerler AŞ
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Diğer

Grubu

Pay Oran
(% )

31 Aralk
2019

Pay Oran
(%)

31 Aralk
2018

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

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

Toplam sermaye

Şirket sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrlmş olup,
hisselerin 4.125.019 Türk Liras (A) Grubu, 156.474.265 Türk Liras (B) Grubu’dur. Yönetim Kurulu
üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisse senetlerinin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkna, (B)
Grubu hisse senetlerinin her biri 1 (bir) adet oy hakkna sahiptir. A grubu hisselerin kar dağtmnda
imtiyaz bulunmamaktadr. İmtiyazl ve adi hisse senetleri için pay başna kazanç tutarlar ayndr.
Şirket hisselerinin %94,8’i Borsa İstanbul AŞ’de işlem görebilir niteliktedir.
Kardan Ayrlan Kstlanmş Yedekler
31 Aralk 2019

31 Aralk 2018

Yasal yedekler

42.422.903

38.649.213

Toplam

42.422.903

38.649.213

6102 sayl Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 519. maddesine göre işletmeler yllk kârlarnn %5’ini
ödenmiş sermayelerinin %20’sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrrlar. İşletmenin
geçmiş yllar zararlar varsa %5’in hesabnda yllk kardan düşülür. TTK’ nn 519. maddesinin c bendi
gereğince pay sahiplerine %5 orannda kar pay ödendikten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer
kimselere dağtlmas kararlaştrlan ksmn %10’u da genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Şirket’in finansal durum tablosunda yer alan 38.649.213 TL tutarndaki yasal yedeklerine, 6102 sayl
Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi gereği 21 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul kararyla
3.773.690 TL tutarnda aktarm yaplmş ve yasal yedekler toplam 31 Aralk 2019 tarihi itibaryla
42.422.903 TL’ye ulaşmştr.
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13.

ÖZKAYNAKLAR
Geçmiş Yllar Karlar
Şirket’in geçmiş yllar karlar içerisinde snflandrlan olağanüstü yedekler 31 Aralk 2019 tarihi itibaryla
6.983.245 TL’dir (31 Aralk 2018: 9.423.245 TL). Geçmiş yllar karlar içerisinde (35.134) TL tutarnda
aktüeryal fark (31 Aralk 2018: (3.159) TL) ve 1 Ocak 2018 tarihi itibaryle, TFRS 9 kapsamnda
hesaplanan (32.476) TL tutarnda beklenen zarar karşlğ bulunmaktadr.
Kar Dağtm
Şirket’in 21 Mart 2019 tarihinde yaplan Olağan Genel Kurul toplantsnda, 31.365.756 TL’si 2018 yl
karndan, 2.440.000 TL’si ise olağanüstü yedekler kaleminden karşlanmak üzere, Şirket’in çkarlmş
sermayesinin % 18,7’si (brüt = net) orannda, 30.032.066 TL tutarnda temettünün 25 Mart 2019
tarihinden itibaren nakit olarak dağtlmasna karar verilmiş, dağtm işlemi ilgili tarihte başlayarak 27
Mart 2019 tarihinde tamamlanmştr.
2018 yl karnn dağtm aşağdaki şekilde yaplmştr:
Tutar
A- Genel kanuni toplam yedek akçe (TTK 519/a)
B- Ortaklara nakit kar pay

1.573.480
29.792.276

Toplam

31.365.756

Şirket, faaliyetlerinden elde ettiği karlarn dağtm esaslarn SPK mevzuatna uygun olarak
belirlemektedir.
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14.

HASILAT

Satşlar
Hisse senedi satşlar
Yatrm fonu satşlar
Eurobond satşlar
Tahvil ve bono satşlar
Ara toplam

Hisse senedi değer artş /düşüşü (net)
Borçlanma senetleri değer artş/düşüşü (net)
Eurobond değer artş/düşüşü (net)
Kur fark gelir/giderleri (net)
İtfa ve faiz gelirleri
Yatrm fonu değer artş/düşüşü (net)
Ters repo faiz gelirleri
Faiz tahakkuklar
Diğer faiz gelirleri
Gayrimenkul sert.değer artş/düşüşü (net)
Temettü gelirleri
Ödünç menkul kymetlerden alnan komisyon
gelirleri
Vadeli işlem sözleşme karlar/zararlar (net)
Ara toplam
TOPLAM HASILAT

15.

1 Ocak –
31 Aralk 2019
18.132.940
17.175.819
98.877.820
8.263.504
142.450.083

1 Ocak –
31 Aralk 2018
139.051.763
134.560.434
96.488.900
31.620.789
401.721.886

1.068.500
1.288.938
22.142
22.003.318
737.432
14.529.758
64.002
61.350

225.002
851.648
(5.753.324)
28.905.386
20.791.188
1.583.616
653.836
554.870
11.625
51.800
18.000

3.454
6.988.100
46.766.994

(22.942.140)
24.951.507

189.217.077

426.673.393

1 Ocak –
31 Aralk
2019
17.005.388
16.825.877
84.120.990
7.737.187
125.689.442

1 Ocak –
31 Aralk
2018
137.541.601
132.982.025
87.847.987
31.164.724
389.536.337

1.437.823
23.805
891.344
268.332
38.743
2.660.047

1.282.948
638.146
239.347
38.579
2.199.020

128.349.489

391.735.357

SATIŞLARIN MALİYETİ

Satşlarn Maliyeti
Hisse senetleri satş maliyeti
Yatrm fonu maliyetleri
Eurobond maliyetleri
Tahvil ve bono satş maliyetleri
Ara toplam
Portföy yönetim komisyon giderleri (Not 19)
Portföy performans komisyon giderleri (Not 19)
Araclk komisyon giderleri (Not 19)
Portföy saklama komisyon giderleri (Not 19)
Takas ve saklama komisyon giderleri
Ara toplam
TOPLAM SATIŞLARIN MALİYETİ
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16.

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1 Ocak –
31 Aralk 2019
1.980.135
859.950
207.278
198.827
184.187
92.526
76.927
53.436
34.928
12.727
380.030
4.080.951

Personel ücret ve giderleri
Yönetim kurulu aylklar
Amortisman ve itfa pay giderleri
Sistem giderleri
Varlk kullanm hakkndan doğan faiz gid.
İşletme giderleri
Denetim giderleri
Aidat giderleri
Risk yönetimi sistemi giderleri
Kotasyon giderleri
Diğer faaliyet giderleri
Toplam

1 Ocak –
31 Aralk 2018
1.572.379
735.000
13.850
162.225
75.866
70.296
40.031
25.399
13.955
466.055
3.175.056

Personel ücret ve giderleri
1 Ocak –
31 Aralk 2019
1.258.751
355.601
239.504
76.811
49.468
1.980.135

Maaşlar ve ücretler
İzin ve prim karşlk gideri
SSK işveren pay
Diğer ücret ve giderler
Kdem tazminat karşlk gideri
Toplam
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1 Ocak –
31 Aralk 2018
1.039.570
258.733
174.422
52.724
46.930
1.572.379

17.

ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
Esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminde yer alan tutarn tamam geçmiş yllara ait komisyon
iadelerinden oluşmaktadr. (31 Aralk 2018: Bulunmamaktadr.) Esas faaliyetlerden diğer giderler
kaleminde yer alan 742.343 TL’lik tutar TFRS 9 kapsamndaki finansal araçlara ilişkin hesaplanan
beklenen zarar karşlğ ile cari dönem etkisinin netleşmesi sonucu oluşmuştur. (31 Aralk 2018:
397.224 TL)

18.

PAY BAŞINA KAZANÇ

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin nominal
değeri (TL)
Tedavüldeki hisselerin nominal değeri (TL)
Net dönem kar (TL)
Adi ve Seyreltilmiş Pay başna kazanç (TL)
(1 TL nominal hisseye karşlk)
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1 Ocak –
31 Aralk 2019

1 Ocak –
31 Aralk 2018

160.599.284
160.599.284

160.599.284
160.599.284

64.271.268

31.365.756

0,4002

0,1953

19.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirket ile ilişkili taraflar arasndaki işlemlerin detaylar aşağda açklanmştr:
Nakit ve nakit benzerleri
Türkiye İş Bankas Anonim Şirketi (Vadesiz mevduat) (Not 3)
Türkiye İş Bankas Anonim Şirketi (Vadeli mevduat)
Toplam

31 Aralk 2019

31 Aralk 2018

26.670
100.649
127.319

13.405
6.327.187
6.340.592

Gerçeğe uygun değer fark kar/zarara yanstlan finansal yatrmlar
31 Aralk 2019

31 Aralk
2018

İlişkili Şirket Hisseleri
İlişkili Şirket Borçlanma Senetleri
(özel sektör tahvil ve bonolar)
İlişkili Şirket Eurobondlar
İlişkili Şirket Yatrm Fonu Katlma Belgesi

1.900.000

1.522.501

1.475.603
10.629.024

9.082.966
24.102.228
20.229.622

Toplam

14.004.627

54.937.317

İlişkili taraflardan alacaklar
31 Aralk
2019

Ticari olmayan alacaklar (Not 6)
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim AŞ

33.796
33.796

31 Aralk
2018
13.288
13.288

Diğer dönen varlklar
31 Aralk
2019
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (Not 12)
Toplam

11.665
11.665

31 Aralk
2018
8.758
8.758

İlişkili taraflara borçlar
31 Aralk 2019 31 Aralk 2018

Ticari borçlar
Ödenecek portföy yönetim, portföy performans,
saklama ve araclk komisyonlar (Not 5)
İş Portföy Yönetimi AŞ
Türkiye İş Bankas Anonim Şirketi
İş Yatrm Menkul Değerler AŞ
Ticari olmayan borçlar (Not 6)
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Kiralama işlemlerinden borçlar (Not 8)
Türkiye İş Bankas Anonim Şirketi
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152.376
71.416
223.792

112.442
62.176
2.025
176.643

10.176
10.176

7.643
7.643

674.766
674.766

-

19. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Dönem içindeki işlemler
İlişkili taraflara ödenen portföy yönetim,
portföy performans, araclk ve saklama
komisyonlar (Not 14)
İş Portföy Yönetimi AŞ
İş Yatrm Menkul Değerler AŞ
Türkiye İş Bankas AŞ
Toplam
Genel yönetim giderleri
İlişkili taraflara ödenen giderler
İş Merkezleri Yön. ve İşl. AŞ (bakm onarm ve işletme giderleri)
İşnet Elektronik Bilgi Üretim ve Dağtm Tic. ve
İletişim Hiz. AŞ (internet kullanm ve diğer hizmet gideri)
İş Yatrm Menkul Değerler AŞ (risk yönetimi giderleri)
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (sağlk sigortas gideri)
SoftTech Yazlm Teknolojileri Araştrma Geliştirme
ve Pazarlama Tic. AŞ - (Web güncelleme gid.)
Türkiye İş Bankas AŞ - (kira ve teknik destek gideri)
Toplam

1 Ocak –
31 Aralk 2019

1 Ocak –
31 Aralk 2018

1.461.628
891.344
268.332
2.621.304

1.282.948
638.146
239.347
2.160.441

1 Ocak –
31 Aralk 2019

1 Ocak –
31 Aralk 2018

99.477

83.763

101.130

58.894

34.928

25.400

10.631

7.691

3.267
-

2.585
253.857

249.433

432.190

31 Aralk 2019 tarihinde sonra eren hesap döneminde; Türkiye İş Bankas A.Ş.’den 48.791 TL
tutarnda vadeli mevduat faiz geliri elde edilmiş (31 Aralk 2018: 439.323 TL), T.İş Bankas
A.Ş.’ye 268.643 TL tutarnda kira ödemesi yaplmştr (31 Aralk 2018: 233.231 TL)
Dönem içinde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar aşağdaki gibidir.

Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler
Brüt ücretler ve diğer ksa vadeli faydalar
Kdem tazminat
İzin ve muhtemel prim karşlğ
Toplam
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1 Ocak –
31 Aralk 2019

1 Ocak –
31 Aralk 2018

1.289.682
99.060
1.388.742

1.073.916
19.215
141.744
1.234.875

20. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal Risk Faktörleri
Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oran riski, hisse senedi fiyat riski)
maruz kalmaktadr. Piyasa riski, faiz oranlarnda, menkul kymetlerin veya diğer finansal
sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirketi olumsuz etkileyecek dalgalanmalardr. Şirket
menkul kymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalnan piyasa riskini faiz ve hisse
senedi pozisyon riski ayrmnda günlük olarak takip etmektedir. Yönetim Kurulu’nca, belirli
dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte, Şirket portföyü portföy
yöneticileri tarafndan bu çerçevede yönetilmektedir. Şirket, portföy riskinin düzenli olarak
hesaplanmas ve raporlanmas hususunda İş Yatrm Menkul Değerler AŞ’den hizmet almakta, ilgili
raporlar Riskin Erken Saptanmas Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafndan değerlendirilmektedir.
Faiz oran riski
Faiz oran riski, faiz oranlarnda meydana gelen dalgalanmalarn Şirket’in faize duyarl varlklar
üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanmlanr. Şirket’in faize duyarl yükümlülüğü
bulunmamaktadr.
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer fark kar veya
Finansal varlklar
zarara yanstlan finansal varlklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
Vadeli mevduat
Borsa para piyasasndan alacaklar
Değişken faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer fark kar veya
Finansal varlklar
zarara yanstlan finansal varlklar

31 Aralk 2019
202.984.002

31 Aralk 2018
189.954.235

202.563.258
100.649
320.095
60.040.519

116.386.030
30.020.917
14.105.970
29.441.318
19.489.507

60.040.519

19.489.507

Şirket’in gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlk olarak snfladğ
borçlanma senetleri faiz değişimlerine bağl olarak fiyat riskine maruz kalmaktadr. 31 Aralk 2019
tarihi itibaryla Şirket’in yaptğ analizlere göre faizlerde %1 orannda faiz azalş / artş olmas
durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldğ varsaymyla 60.040.519 TL tutarndaki borçlanma
senetlerinin gerçeğe uygun değerinde ve dolaysyla Şirket’in net dönem kar ile özkaynaklarnda 31
Aralk 2019 tarihi itibaryla 730.643 TL tutarnda azalş veya 760.017 TL tutarnda artş oluşmaktadr
(31 Aralk 2018 tarihi itibaryla faizlerde %1 orannda faiz artş / azalş olmas durumunda diğer
tüm değişkenlerin sabit kaldğ varsaymyla 135.875.537 TL tutarndaki borçlanma senetlerinin
gerçeğe uygun değerinde ve dolaysyla Şirket’in net dönem kar ile özkaynaklarnda 31 Aralk 2018
tarihi itibaryla 2.190.452 TL tutarnda azalş veya 2.274.343 TL tutarnda artş oluşmaktadr).
Hisse senedi fiyat riski
Şirket ayn zamanda, portföyünde bulunan hisse senetlerinde meydana gelebilecek fiyat
değişimlerinin yol açacağ hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadr. 31 Aralk 2019 tarihi
itibaryla BIST’de işlem gören bu hisselerde %10’luk bir artş / azalş olmas ve diğer tüm
değişkenlerin sabit tutulmas durumunda, Şirket’in net dönem karnda ve dolaysyla
özkaynaklarnda 266.200 TL tutarnda artş / azalş oluşmaktadr (31 Aralk 2018: 152.250 TL).
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20.

1

-

-

-

İlişkili
taraf

-

658.784

658.784
-

Diğer
taraf

-

33.796

33.796
-

İlişkili
taraf

-

-

-

-

Diğer
taraf

Hisse senetleri, gayrimenkul sertifikas ve yatrm fonlar kredi riski taşmadğndan finansal yatrmlara dahil edilmemiştir.

D.

C.

B.

A.

Raporlama tarihi itibaryla maruz kalnan azami kredi
riski (A+B+C+D)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altna alnmş ksm
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamş
finansal varlklarn net kaytl değeri
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamş
varlklarn net kaytl değeri
Değer düşüklüğüne uğrayan varlklarn kaytl değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt kaytl değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altna alnmş ksm
- Vadesi geçmemiş (brüt kaytl değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altna alnmş ksm
Finansal durum tablosu dş kredi riski içeren unsurlar

31 Aralk 2019

Alacaklar
Ticari
Diğer
Alacaklar
alacaklar

-

127.319

127.319
-

Bankalardaki
mevduat

-

202.883.353

202.883.353
-

Ters repo ve
BPP
işlemlerinden
alacaklar

-

60.040.519

60.040.519
-

Finansal
yatrmlar (1)

-

-

-

-

Türev
araçlar

-

-

-

Diğer

Şirket’in kullandrlan kredileri bulunmadğndan dolay karş tarafn anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut değildir. 31
Aralk 2019 ve 31 Aralk 2018 tarihleri itibaryla, Şirket’in kredi riskine maruz kredi niteliğindeki varlklar aşağdaki tablodaki gibidir:

Kredi riski

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
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20.

1

-

-

-

İlişkili
taraf

-

10.310.708

10.310.708
-

Diğer
taraf

-

13.288

13.288
-

İlişkili
taraf

-

-

-

-

Diğer
taraf

Alacaklar
Ticari
Diğer
Alacaklar
alacaklar

Hisse senetleri, gayrimenkul sertfikas ve yatrm fonlar kredi riski taşmadğndan finansal yatrmlara dahil edilmemiştir.

D.

C.

B.

A.

Raporlama tarihi itibaryla maruz kalnan azami kredi
riski (A+B+C+D)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altna alnmş ksm
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamş
finansal varlklarn net kaytl değeri
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamş
varlklarn net kaytl değeri
Değer düşüklüğüne uğrayan varlklarn kaytl değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt kaytl değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altna alnmş ksm
- Vadesi geçmemiş (brüt kaytl değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altna alnmş ksm
Finansal durum tablosu dş kredi riski içeren unsurlar

31 Aralk 2018

Kredi riski

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

-

14.119.375

14.119.375
-

Bankalardaki
mevduat

-

59.462.235

59.462.235
-

Ters repo ve
BPP
işlemlerinden
alacaklar

-

135.875.537

135.875.537
-

Finansal
yatrmlar (1)

-

-

-

-

Türev
araçlar

-

-

-

Diğer

20.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kur riski
Yabanc para varlklar, yükümlülükler ve bilanço dş yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çkan
kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadr. Şirket’in 31 Aralk 2019 tarihi itibariyle
yabanc para pozisyonu bulunmamaktadr (31 Aralk 2018: 18.589.000 ABD Dolar nominal tutarda eurobond
ve 15.565 adet ABD Dolar bazl ksa pozisyon).
Kur riskine duyarllk
Şirket’in ABD Dolar kurundaki %10’luk artşa ve azalşa olan duyarllğ aşağda gösterilmektedir. Duyarllk
analizi sadece bilanço tarihindeki yabanc para cinsinden parasal kalemler ile döviz bazl VİOP kontratlarn
kapsar ve söz konusu kalemlerin ilgili dönem sonundaki %10’luk kur değişiminin net etkisini gösterir. Pozitif
değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artş ifade eder.
Kar/(zarar)

31 Aralk 2019
Yabanc parann değer
Kazanmas
kaybetmesi

ABD Dolar’nn TL karşsnda
%10 değişimi halinde
1- ABD Dolar net varlk/yükümlülüğü
2- ABD Dolar riskinden korunan ksm
3- ABD Dolar net etki (1+2)
TOPLAM

-

31 Aralk 2018
Yabanc parann değer
kazanmas
kaybetmesi

-

10.031.866
(8.816.861)
1.215.005
1.215.005

(10.031.866)
8.816.861
(1.215.005)
(1.215.005)

Likidite riski
Likidite riski, uzun vadeli varlklarn ksa vadeli kaynaklarla fonlanmasnn bir sonucu olarak ortaya
çkabilmektedir. Şirket’in faaliyeti gereği aktifinin tamamna yakn ksmn nakit ve benzeri kalemler ile
finansal yatrmlar oluşturmaktadr. Şirket yönetimi, aktifi özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari
seviyede tutmaktadr.
Şirket’in türev finansal yükümlülüğü yoktur. Türev olmayan finansal yükümlülüklerin 31 Aralk 2019 ve 31
Aralk 2018 tarihleri itibaryla indirgenmiş nakit akşlarnn sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre
dağlm aşağdaki gibidir:

Sözleşmeye Dayal Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Kiralama işlemlerinden borçlar

Sözleşmeye Dayal Vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Kaytl
Değeri
1.061.210
223.792
61.238
776.180

Kaytl
Değeri
231.867
176.643
55.224

Sözleşmeye
dayal nakit
çkşlar
toplam
1.793.430
223.792
61.238
1.508.400
Sözleşmeye
dayal nakit
çkşlar
toplam
231.867
176.643
55.224

61

31 Aralk 2019
1 aya
kadar

1-3 ay

285.030
223.792
61.238
27.410 54.820
31 Aralk 2018
1 aya
kadar
231.867
176.643
55.224

3 ay-1
yl
246.690

1-5 yl
1.508.400
1.179.480

5
yldan
uzun
-

1-3 ay

3 ay-1
yl

1-5 yl

5
yldan
uzun

-

-

-

-

20.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Sermaye yönetimi
Şirket, yürürlükteki Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ana
sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasas faaliyetlerinde bulunmaktadr. Şirket’in misyonu, portföyünün
mevzuat ve ana sözleşmeye uygun olarak, riskin dağtlmas ilkesi doğrultusunda etkin, tutarl ve rasyonel
bir şekilde profesyonelce yönetilmesi ve Kar Pay Dağtm Politikas paralelinde pay sahiplerine yllar
itibariyle düzenli bir temettü gelirinin sağlanmasdr. Şirket sermayesi bu misyon doğrultusunda
yönetilmektedir.

21.

FİNANSAL ARAÇLAR
Finansal Araçlar Kategorileri:
31 Aralk 2019
Finansal varlklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Kiralama işlemlerinden borçlar
31 Aralk 2018
Finansal varlklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Kaytl Değeri

Gerçeğe Uygun Değeri

202.114.056

202.114.056

73.331.543
658.784
33.796

73.331.543
658.784
33.796

223.792
61.238
776.180

223.792
61.238
776.180

Kaytl Değeri

Gerçeğe Uygun Değeri

73.427.337

73.427.337

158.027.660
10.310.708
13.288

158.027.660
10.310.708
13.288

176.643
55.224

176.643
55.224

Finansal araçlarn gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasnda, piyasa koşullarna uygun olarak gerçekleşen
işlemlerde, bir varlğn karşlğnda el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşlanabileceği değerdir.
Şirket, finansal enstrümanlarn tahmini gerçeğe uygun değerlerini halihazrda mevcut piyasa bilgileri ve
uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip
gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek, yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada
sunulan tahminler, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarlarn göstergesi olamaz.
Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanlarn gerçeğe uygun
değerlerinin tahmini için aşağdaki yöntem ve varsaymlar kullanlmştr:

62

21.

FİNANSAL ARAÇLAR
Finansal araçlarn gerçeğe uygun değeri
Finansal varlklar
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlklar dâhil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen
finansal varlklarn gerçeğe uygun değerlerinin ksa vadeli olmalar ve muhtemel zararlarn önemsiz miktarda
olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştğ öngörülmektedir.
Borçlanma senetlerinin ve hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatlar esas
alnr.
Finansal yükümlülükler
Ksa vadeli olmalar sebebiyle parasal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin kaytl değerlerine
yaklaştğ varsaylmaktadr.
Finansal varlklarn ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağdaki gibi belirlenir:
Birinci seviye: Finansal varlk ve yükümlülükler, birbirinin ayn varlk ve yükümlülükler için aktif piyasada
işlem gören borsa fiyatlarndan değerlenmektedir.
İkinci seviye: Finansal varlk ve yükümlülükler, ilgili varlk ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen
borsa fiyatndan başka doğrudan ya da dolayl olarak piyasada gözlenebilen fiyatnn bulunmasnda kullanlan
girdilerden değerlenmektedir.
Üçüncü seviye: Finansal varlk ve yükümlülükler, varlk ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
bulunmasnda kullanlan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmektedir.
Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal varlklar:
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31 Aralk 2019
Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar
Özel sektör tahvil ve bonolar
Borsada işlem gören hisse senetleri
Yatrm fonlar
Eurobondlar
Toplam

Kaytl Değeri

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

60.040.519
2.662.000
10.629.024
73.331.543

53.005.964
2.662.000
10.629.024
66.296.988

7.034.555
7.034.555

-

31 Aralk 2018
Gerçeğe uygun değer fark kar veya zarara
yanstlan finansal varlklar
Özel sektör tahvil ve bonolar
Borsada işlem gören hisse senetleri
Borsada işlem gören gayrimenkul sert.
Yatrm fonlar
Eurobondlar
Toplam

Kaytl Değeri

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

41.310.196
33.208.816
1.522.501
1.522.501
400.000
400.000
20.229.622 20.229.622
94.565.341 94.565.341
158.027.660 149.926.280

8.101.380
8.101.380

-

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadr (31 Aralk 2018: Bulunmamaktadr).
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YÖNETİM KURULUMUZUN
2019 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasas Kurulunun II-14.1 sayl
tebliğ hükümlerine uygun hazrlanan bağmsz denetimden geçmiş finansal tablolarnda ve
yasal kaytlarnda bulunan dağtlabilir kârndan, çkarlmş sermayesinin % 34,30 (brüt=net)
orannda, 55.085.554,41 TL tutarnda temettünün ilişikte yer alan kâr dağtm tablosuna
uygun olarak, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren nakit olarak dağtlmas hususunun Genel
Kurul’un onayna sunulmasna karar verilmiştir.
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İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NIN 2019 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
12-

34567891011-

12131415-

1617181920-

Çkarlmş Sermaye
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kaytlara Göre)
Esas Sözleşme Uyarnca Kâr Dağtmnda imtiyaz var ise
Söz konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :

160.599.284
42.422.903

Dönem Kâr
Vergiler (-)
Net Dönem Kâr
Geçmiş Yllar Zararlar (-)
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
Net Dağtlabilir Dönem Kâr
Yl İçinde Yaplan Bağşlar (+)
Bağşlar Eklenmiş Net Dağtlabilir Dönem Kâr
Ortaklara Birinci Kâr Pay
- Nakit
- Bedelsiz
Toplam
İmtiyazl Pay Sahiplerine Dağtlan Kâr Pay
Dağtlan Diğer Kâr Pay (YK üyeleri, çalşanlar..)
İntifa Senedi Sahiplerine Dağtlan Kâr Pay
Ortaklara İkinci Kâr Pay
- Nakit
- Bedelsiz
Toplam
Genel Kanuni Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
Geçmiş Yllar Karlar (+)
Dağtlmas Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Olağanüstü Yedekler

SPK'ya göre
64.271.268,00
64.271.268,00
3.248.735,20
61.022.532,80

İmtiyaz bulunmamaktadr.
Yasal Kaytlara (YK) göre
64.974.704,00
64.974.704,00
3.248.735,20
61.725.968,80

61.022.532,80

61.725.968,80

12.204.506,56
42.881.047,85
4.705.559,02
1.231.419,37

4.705.559,02

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
TOPLAM DAĞITILAN
KÂR PAYI/ NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KÂRI
ORANI (%)

TOPLAM
DAĞITILAN KÂR PAYI (*)
GRUBU
NAKİT (TL)

BEDELSİZ (TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
PAYA İSABET EDEN
KÂR PAYI
TUTAR (TL)
ORANI (%)

NET
A
B
TOPLAM

55.085.554,41

-

(*) Kâr pay dağtmnda imtiyaz bulunmamaktadr.
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90,27%

0,343

34,3000%

2019 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Saydamlk, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemiş olan İş Yatrm Ortaklğ
A.Ş., Sermaye Piyasas Kurulunun II-17.1 sayl Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde
uygulanmas zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamna, zorunlu tutulmayan ilkelerin
ise tamamna yaknna uymaktadr. Uygulanamayan istisna nitelikteki baz ilkeler ise herhangi bir
çkar çatşmasna sebebiyet vermemektedir.
Sermaye Piyasas Kurulu’nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayl karar gereğince; II-17.1 sayl
Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamas KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu
(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonlar kullanlarak yaplacaktr. İlgili
raporlamalara www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/989-is-yatirim-ortakligi-a-s adresinden
ulaşlabilir.
Şablonlar vastasyla yaplan raporlamalara ilişkin açklayc bilgiler aşağda yer almaktadr.
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ
2.1 Yatrmc İlişkileri Bölümü
Şirket bünyesinde ayr bir Yatrmc İlişkileri Bölümü oluşturulmamş, Kurumsal Yönetim
Tebliğinin 11. maddesinde düzenlenen ilgili bölüm görevlerinin Şirket Genel Müdürü R.Cenk
Aksoy’a bağl olarak Müdür unvan ile çalşan, Sermaye Piyasas Faaliyetleri İleri Düzey Lisansna
sahip olan F.Nilüfer Başarr Kutlutürk’ün Yönetici sfatyla ve Şirkette Yönetmen unvan ile görev
yapmakta olan Muazzez Demircan’n yerine getirmesi kararlaştrlmştr. Yatrmc İlişkileri
Faaliyetlerine İlişkin Rapor 17 Aralk 2019 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yatrmc
İlişkileri faaliyetleri arasnda; yatrmclar ile ortaklk arasnda yaplan yazşmalar, diğer bilgi ve
belgelere ilişkin kaytlarn sağlkl, güvenli ve güncel olarak tutulmasn sağlamak, pay sahiplerinin
ortaklk ile ilgili yazl veya sözlü bilgi taleplerinin ticari sr kapsamnda olanlar hariç yantlanmas,
genel kurul toplantlarnn mevzuat ve ana sözleşmeye uygun olarak yaplmas ve kurumsal yönetim
ilkelerine uyum çalşmalar yer almaktadr. Yl içinde yatrmclarmzdan telefon ve e-posta ile
gelen az saydaki bilgi talebi mevzuat çerçevesinde yantlanmştr. 2019 yl içinde Şirketimize yazl
bir bilgi talebi ulaşmamştr.
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarnn Kullanm
Pay sahipliği haklarnn kullanmn etkileyecek her türlü gelişme, Kamuyu Aydnlatma
Platformunda ve Şirketin internet sitesinde duyurulmaktadr. Bunun dşnda pay sahiplerinden gelen
bilgi taleplerinin ivedilikle yantlanmasna çalşlmaktadr. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi
atanmasna ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, pay sahiplerinin mevzuat çerçevesinde
genel kurulda özel denetçi atanmas talebinde bulunmalar mümkündür. 2019 yl içerisinde yaplan
genel kurul toplantsnda özel denetçi atanmas talebinde bulunulmamştr.
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2.3 Genel Kurul Toplantlar
Yl içerisinde 2018 yl olağan genel kurul toplants fiziki ve elektronik ortamda 21 Mart 2019
tarihinde, Şirket merkezi olan İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplant duyurusunda, gündeme,
toplant tarih ve adresine ilişkin ayrntlara, toplantya katlmn esaslarna, vekâletname örneğine
yer verilmiş, toplam oy haklar, imtiyazl paylara ilişkin bilgileri içeren bilgilendirme doküman
Kamuyu Aydnlatma Platformunda ve Şirketin internet sitesinde yaynlanmştr. İmtiyazl pay
sahiplerinin tamamnn hazr bulunduğu toplantda, mevzuat çerçevesinde asgari % 25 oranndaki
toplant nisab geçerli olmuş, katlm % 44,64 orannda gerçekleşmiştir. Toplantya medya katlm
göstermemiş, menfaat sahiplerinden bağmsz denetçi firma yetkilisi katlmştr.
Toplant duyurusunun mümkün olan en fazla sayda pay sahibine ulaşmas amaçlanmş, duyuru
toplant tarihinden en az 3 hafta önce Kamuyu Aydnlatma Platformu’nda, Merkezi Kayt
Kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde, Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicili
gazetesinde ilan edilmek suretiyle yaplmştr. Toplant öncesinde finansal tablolar, faaliyet raporu,
bağmsz denetim raporu, kâr dağtm tablosu elektronik ortamda yaynlanmş ve Şirket merkezinde
hazr bulundurulmuştur. Toplant esnasnda pay sahiplerince soru sorma hakk kullanlmamş,
gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmamş, toplant sonrasnda ise toplant tutanağ ve
hazirun cetveli tam metin olarak Merkezi Kayt Kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde,
Kamuyu Aydnlatma Platformu’nda ve Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuş, ayrca Şirket
merkezinde ortaklarn bilgilerine açk tutulmuştur.
2018 yl içerisinde yaplan bağş ve yardmlara ilişkin bilgi olağan genel kurul toplantsnda ayr bir
gündem maddesi olarak ve yllk faaliyet raporunda bilgi olarak yer almştr. 2019 ylnda Şirket
tarafndan yaplan bağş ve yardm bulunmamaktadr.
Yl içinde mevzuat çerçevesinde bağmsz üyelerin çoğunluğunun oyunun arandğ ve olumsuz oy
vermeleri sebebiyle kararn genel kurula brakldğ bir konu bulunmamaktadr.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu
bulunanlar ve bu kişilerin eş ve ikinci dereceye kadar kan ve shri hsmlar tarafndan Şirketimiz ile
çkar çatşmasna neden olabilecek önemli bir işlem yaplmamş, ayrca Şirketimizin işletme
konusunda giren ticari iş türünden bir işlem kendileri veya başkalar hesabna yaplmamş ya da ayn
türde ticari işlerle uğraşan bir başka ortalğa snrsz ortak sfatyla girilmemiştir.

2.4 Oy Haklar ve Azlk Haklar
Pay sahiplerine oy haklarn en kolay ve uygun şekilde kullanm frsat sunulabilmesi için azami
gayret gösterilir. Sermaye Piyasas Kurulu’nun onayndan geçmiş ana sözleşmemiz gereği Şirket
hisse senetleri A ve B grubu olarak ikiye ayrlr. Her bir hisse genel kurul toplantlarnda 1 (bir) adet
oy hakkna sahip olmakla beraber sadece yönetim kurulu üye seçiminde A grubu hisselerin her biri
1.000.000 (birmilyon) adet oy hakkna, B grubu hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkna sahiptir.
Şirketimizin faaliyeti gereği hakimiyet kurduğumuz bir iştirakimiz bulunmamaktadr. Ana
sözleşmemizde Sermaye Piyasas mevzuatnda yer alan azlk tanm haricinde bir azlk tanm
bulunmamaktadr. Yaplan genel kurul toplantsnda azlk pay sahipleri tarafndan Yönetim Kurulu
üyeliğine aday gösterilmemiştir.
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2.5 Kâr Pay Hakk
Şirketin mevzuat gereği 26 Şubat 2014 tarihinde güncellenen Kâr Dağtm Politikas çerçevesinde
bir önceki yl sonu itibariyle oluşan net aktif değerin % 5’i veya ilgili yla ait net dağtlabilir
kârmzn % 30’undan hangisi yüksek ise asgari söz konusu tutarn nakit olarak ve kâr dağtm
kararnn alnacağ genel kurul toplant tarihini izleyen ikinci ayn sonuna kadar dağtlmasnn
Genel Kurula teklif edilmesi esasna dayanan bir kâr dağtm politikas benimsenmiştir.
Kâr Dağtm Politikas, 26 Mart 2014 tarihinde yaplan olağan genel kurul toplantsnda onaylanmş,
Kamuyu Aydnlatma Platformunda yaynlanmş, Şirketin internet sitesinde ve faaliyet raporlarnda
da yer almştr. Ana sözleşmede kâra katlm konusunda bir imtiyaz yoktur. Kurucu intifa senedi ile
Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalşanlarmza kâr pay verilmesi uygulamas bulunmamakta, kâr
pay ödemeleri politikada yer alan süreler dahilinde yaplmaktadr.
Şirket’in 21 Mart 2019 tarihinde yaplan Olağan Genel Kurul toplantsnda, 2018 yl dağtlabilir
kârndan ve olağanüstü yedekler kaleminden karşlanmak üzere çkarlmş sermayenin % 18,7’si
orannda, 30.032.066 TL tutarnda nakit temettü dağtmna karar verilmiş, dağtm 25 Mart 2019
tarihinde başlayarak 27 Mart 2019 tarihinde tamamlanmştr.
2.6 Paylarn Devri
Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kstlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadr. Paylarn
devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasas mevzuatna tabidir.
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketin İstanbul Ticaret Sicilinde de tescil edilmiş olan kurumsal internet site adresi
“www.isyatort.com.tr”dir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümünde yer alan tüm hususlara
(Şirketin çağr yoluyla hisse senedi ve vekalet toplanmasna ilişkin bilgi formlar bulunmadğndan
internet sitesinde bu hususlar yer almamaktadr) internet sitesinde bulunmakta ayrca ilgili
hususlarn büyük çoğunluğu İngilizce olarak da yer almaktadr. İnternet sitesinin güncel tutulmasna
özen gösterilmektedir.
3.2 Faaliyet Raporu
Şirketimizin yllk faaliyet raporlarnda Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuatta belirtilen
bilgilerin tamamna yer verilmekte, ara dönem faaliyet raporlarnda ise Sermaye Piyasas
Mevzuatnn öngördüğü şekilde bir önceki yl sonu ile ilgili ara dönem arasnda meydana gelen
değişiklikler yer almaktadr.
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BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Ticari sr niteliğinde olmayan her türlü kaytl Şirket bilgisi eşitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat
sahipleri ile paylaşlmakta olup, Şirket faaliyetine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum
açklamalar ile kamuya duyurulmakta, portföy değer tablolar haftalk olarak yaymlanmakta ve bu
bilgiler Şirketin internet sitesinde yer almaktadr.
Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini, mevzuata veya etik ilkelere aykr olduğunu
düşündükleri hususlar Şirkete iletebilmekte, konu hakknda Yatrmc İlişkilerinde Sorumlu
Yönetici veya diğer yöneticiler vastasyla Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu
Komite bilgilendirilmektedir. 2019 ylnda bu çeşit bir başvuru intikal etmemiştir.
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katlm
Şirket ana sözleşme ve mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafndan temsil ve ilzam edilmekte olup,
Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul toplantsnda pay sahiplerince seçilmektedir. Menfaat sahipleri
Yönetim Kurulunda doğrudan temsil edilmiyor olsalar bile konulara ilişkin görüş ve
değerlendirmelerini Şirkete iletebilmekte, bu görüş ve değerlendirmeler Yönetim Kurulu tarafndan
karar aşamasnda dikkate alnmaktadr. Menfaat sahipleri açsndan önemli sonuç doğuracak
kararlarn alnmas söz konusu olduğunda ise, ilgili menfaat sahibi ile iletişim kurularak görüş
alşverişinde bulunulmasna özen gösterilmektedir.
4.3 İnsan Kaynaklar Politikas
Şirket 6 kişilik bir kadro ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Personel saysnn az olmas, unvan ve
kadro çeşitliliğinin fazla olmamas sebebiyle insan kaynaklarna ilişkin ayr bir birim
oluşturulmasna veya çalşan ilişkilerini yürütmek için bir temsilci atanmasna gerek görülmemiştir.
Personelin işe alm ve özlük haklar, çalşma hayatn düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu
kararlar, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmekte olup, Şirket çalşanlar ilgili
hususlar, görev tanmlar, iş ve işleyişlerine ilişkin kurallar konusunda bilgilendirilmektedir. 2019
ylnda herhangi bir personel şikayeti intikal etmemiştir.
4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirket faaliyetlerinin ilkeli, etkin, rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve Şirket ile çalşanlarnn
saygnlğnn korunmasna yönelik olarak oluşturulmuş etik kurallar yllk faaliyet raporlarnda ve
Şirketin internet sitesinde yaynlanmaktadr. Şirket 2019 yl içinde bir sosyal sorumluluk projesinde
yer almamştr.
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BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1 Yönetim Kurulunun Yaps ve Oluşumu
Yönetim Kurulu üyelerimiz 21 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul toplantsnda bir sonraki olağan
genel kurul toplantsna kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, Şirketimizde icra görevleri
bulunmamaktadr. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve yürüttükleri görevlere ilişkin
bilgiler faaliyet raporunun ikinci bölümünde yer almaktadr.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dşnda görev almalarna ilişkin herhangi bir iç düzenleme
bulunmamaktadr. 2019 ylnda yaplan olağan genel kurul toplantsnda, yönetim kurulu üyelerine
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kendi veya başkas namna Şirketin faaliyet konusuna girecek iş
ve işlemleri yapmalar hususunda izin verilmiştir.
Şirketimizde iki adet bağmsz Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadr. Aday Gösterme Komitesinin
görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi, 12 Mart 2019 tarihli raporu ile üç adet
bağmsz Yönetim Kurulu Üye adayn Yönetim Kurulu’na sunmuş, ilgili adaylarn 12 Mart 2019
tarihli Yönetim Kurulu karar ile genel kurulda aday gösterilmeleri kararlaştrlmştr. Yaplan olağan
genel kurul toplantsnda adaylardan iki tanesi bağmsz yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.
Bağmsz üyeler mevzuatn gerektirdiği tüm bağmszlk kriterlerini sağlamakta olup, yl içinde
üyelerin bağmszlğn ortadan kaldran bir durum oluşmamştr.
Bağmsz Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Prof.Dr.Şule Işnsu Özmen ve Sn. İbrahim
Kurban’n 2019 ylnda tarafmza sunduklar bağmszlk beyanlarnn örneği aşağda yer
almaktadr;
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BAĞIMSIZLIK BEYANI
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NA,
İş Yatrm Ortaklğ A.Ş.’nin (“Şirket”) 21 Mart 2019 tarihinde yaplacak olağan genel kurul toplantsnda
bağmsz yönetim kurulu üyeliğine aday olmam sebebiyle,
 Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklklar ile Şirket’in
yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortaklarn yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan
ve shri hsmlarm arasnda; son beş yl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadğn, sermaye veya oy haklarnn veya imtiyazl paylarn
%5 inden fazlasna birlikte veya tek başna sahip olunmadğn ya da önemli nitelikte ticari ilişki
kurulmadğn,
 Son beş yl içerisinde, başta Şirket’in denetimini, derecelendirilmesini ve danşmanlğn yapan
şirketler olmak üzere, yaplan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satn
aldğ veya sattğ şirketlerde, hizmet veya ürün satn alndğ veya satldğ dönemlerde, %5 ve üzeri
ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalşan veya yönetim kurulu
üyesi olmadğm,
 Bağmsz yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki
eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 Bağmsz yönetim kurulu üyesi olarak seçilmem durumunda, üniversite öğretim üyeliği hariç, görevim
süresince kamu kurum ve kuruluşlarnda tam zamanl olarak çalşmayacağm,
 Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayldğm,
 Şirket faaliyetlerine olumlu katklarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasndaki çkar
çatşmalarnda tarafszlğm koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarn dikkate alarak özgürce karar
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayrabileceğimi,
 Şirket yönetim kurulunda son on yl içinde alt yldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamş
olduğumu,
 Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarn yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasnda ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasnda
bağmsz yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadğm,
 Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adna tescil ve ilan edilmemiş olduğumu
beyan ederim.
Sayglarmla,
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5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar
Şirket ana sözleşme hükümleri uyarnca Yönetim Kurulu, başkan veya başkan vekilinin çağrs ile
tespit edilen gündem çerçevesinde en az ayda bir kez olmak üzere gerektiği sklkta toplanr.
Yönetim kurulunun toplant gün ve gündemi başkan tarafndan tespit edilir, ancak toplant günü
yönetim kurulu karar ile de tespit olunabilir. Yönetim kurulu karar ile gündemde değişiklik
yaplabilir. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, başkann olmadğ zamanlarda başkan vekilinden
yönetim kurulunu toplantya çağrmasn yazl olarak isteyebilir. Başkan veya başkan vekili
yönetim kurulu üyesinin toplant talebini ihtiyaca bağl olarak ve imkânlar ölçüsünde karşlamaya
özen gösterir. Her üyenin bir oy hakk olup, oylar kabul veya red olarak kullanlr. Red oyu veren
üye, kararn altna red gerekçesini yazarak imzalar, farkl görüşler zapta geçer.
Yönetim kurulu üye tam saysnn çoğunluğunun varlğ ile toplanr, kararlar toplantya katlanlarn
çoğunluğuyla alnr. Oylarda eşitlik olmas halinde o konu gelecek toplantya braklr. Bu toplantda
da eşit oy alan teklif reddedilmiş saylr. Yönetim kurulu toplantlarna mevzuat çerçevesinde
elektronik ortamda katlm mümkündür. Yönetim Kurulu toplantlarnn ne şekilde yaplacağ ve
oylarn ne şekilde kullanlacağna ilişkin hususlar ana sözleşmede ayrntl olarak yer aldğ için
ayrca bir yazl iç düzenleme oluşturmaya gerek görülmemiştir.
2019 yl içerisinde 25 adet Yönetim Kurulu karar alnmş olup, bağmsz üyelerce onaylanmayan
önemli nitelikte saylan işlem veya ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadr. Toplantlarda katlmn
tam olmasna çalşlmakta ve kararlar oybirliği ile alnmaktadr.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, Türkiye İş Bankas A.Ş. ve Bağl
Ortaklklar’nn (Türkiye İş Bankas Grubu) Sigortal sfatyla yer aldğ sorumluluk sigorta poliçesi
kapsamnda görevleri esnasndaki kusurlar nedeniyle Şirkette sebep olacaklar zarar riskine karş
talep başna ve yllk toplam 75 milyon ABD dolar teminatla sigorta ettirilmişlerdir.
5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Say, Yap ve Bağmszlğ
Şirketimizin faaliyet gereksinimleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan
komiteler, üyeleri, faaliyetleri ve prosedürler aşağda yer almaktadr. Komitelerde görev alan
Yönetim Kurulu üyeleri icrac değildir.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
İbrahim Kurban
Prof.Dr.Şule Işnsu Özmen

: Başkan
: Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
İbrahim Kurban
Volkan Kublay
F.Nilüfer Başarr Kutlutürk (*)
(*)

: Başkan
: Üye
: Üye

Yatrmc ilişkilerinden sorumlu yönetici

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Prof.Dr.Şule Işnsu Özmen
Volkan Kublay

: Başkan
: Üye
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Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Denetim Komitesinin başkan ve üyesi, diğer komitelerin
ise başkanlar bağmsz yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadr. Muhasebe sistemi, finansal
bilgilerin kamuya açklanmas, bağmsz denetim şirketinin belirlenmesi, bağmsz denetim
çalşmalar ile iç kontrol sistem etkinliğinin gözetiminden sorumlu olan Denetim Komitesi ylda en
az dört kez toplanmaktadr. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanp uygulanmadğnn takibi,
yatrmc ilişkilerinin gözetimi, etkinliğinin sağlanmas ve ayn zamanda Aday Gösterme ile Ücret
Komitelerinin görevlerini de yerine getiren, iki yönetim kurulu üyesi ile yatrmc ilişkilerinden
sorumlu yöneticiden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi senede en az dört kere olmak üzere gerekli
gördüğü takdirde toplanmaktadr. Risklerin takibi, değerlendirilmesi ve önlenmesine ilişkin
çalşmalar yapmakla yükümlü olan Riskin Erken Saptanmas Komitesi senede en az alt kere olmak
üzere gerektiği takdirde toplanmakta, Şirket portföyünün durumu, dağlm ve risk raporlar
çerçevesinde değerlendirmelerini yapmaktadr.
Şirkette iki adet bağmsz yönetim kurulu üyesi mevcuttur, bağmsz yönetim kurulu üyelerinin
mevzuat gereği her komitede bulunma zorunluluğu, Sermaye Piyasas Kurulu’nun III-48.5 sayl
tebliği gereği atanmş olan iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin üstlendiği sorumluluk ile
ilgili Komitelerin sorumluluğunun ayn paralelde bulunmas, konularn ilintili olmas ve bütünlük
arzetmesi sebebiyle bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almas durumu ortaya
çkmaktadr.
5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizmas
Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri mevcut olup, etkin bir şekilde faaliyet göstermelerine
çalşlmaktadr. 2014 ylnda Şirket bünyesinde mevzuat ve politikalara uygunluk denetimlerini
gerçekleştirmek, başta iç kontrol sistemi ve risk yönetim sisteminin işleyişi olmak üzere şirketin tüm
faaliyetlerinin gözetim ve teftiş fonksiyonunu yerine getirmek üzere bir Teftiş Birimi kurulmuş, ilgili
Birimde görev yapmakta olan Müfettiş o zamana kadar dşardan hizmet olarak alnan iç kontrol
personelinin görev ve sorumluluklarn da üstlenmiştir.
Bu kapsamda Şirket içinde iç kontrol faaliyetleri düzenli olarak yürütülmekte, iç kontrol raporlar
aylk olarak hazrlanarak Yönetim Kuruluna sunulmakta ve değerlendirilmektedir. Risk yönetim
sistemi kapsamnda ise risk hesaplamalar konusunda İş Yatrm Menkul Değerler A.Ş.’den hizmet
alnmakta, haftalk olarak hazrlanan risk raporlar Yönetim Kuruluna sunulmaktadr. İlgili raporlar
gerek Riskin Erken Saptanmas Komitesi gerek Yönetim Kurulu tarafndan değerlendirilmektedir.
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5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketimizin misyon ve vizyonu Yönetim Kurulu tarafndan onaylarak internet sitemizde kamuya
açklanmştr.
Misyonumuz ; Şirketimiz portföyünün mevzuat ve ana sözleşmeye uygun olarak, riskin dağtlmas
ilkesi doğrultusunda etkin, tutarl ve rasyonel bir şekilde profesyonelce yönetilmesi ve Kâr Pay
Dağtm Politikamz paralelinde pay sahiplerine yllar itibariyle düzenli bir temettü gelirinin
sağlanmasdr.
Vizyonumuz; Değişen piyasa şartlar paralelinde yatrm stratejisini, riski de optimum düzeyde
tutacak şekilde güncelleyerek pay sahiplerine düzenli kâr pay dağtmn sağlamak ve bu çerçevede
tercih edilen bir kolektif yatrm kuruluşu olmaktr.
Bu çerçevede portföye ilişkin yatrm stratejisi ve karşlaştrma ölçütü/eşik değer belirlenmekte,
portföy yöneticilerinin piyasa beklentileri ve portföy dağlmna ilişkin görüşleri de alnarak
Yönetim Kurulu tarafndan karara bağlanmaktadr. İlgili karar kamuya açklanmakta ve Şirketin
internet sitesinde yer almaktadr. Yönetim Kurulu, kendilerine yaplan periyodik raporlamalar ile
Şirketin faaliyetlerini düzenli olarak gözden geçirmekte ve performansn takip etmektedir.
5.6 Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirkette görev yapan her kademedeki yönetici ve çalşanlarn
ücretlendirme esaslarn içeren Ücretlendirme Politikas 21.03.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiş, Kamuyu Aydnlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinden kamuya duyurulmuş, ayn
zamanda 02.04.2012 tarihli olağan genel kurul toplantsnda ayr bir gündem maddesi ile ortaklarn
bilgilerine sunulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, ilgili politika çerçevesinde Şirketin
ücretlendirme uygulamalarn izler, denetler, gerektiğinde analiz ve değerlendirmelerini Yönetim
Kuruluna sunar.
Mevzuat ve ana sözleşmesi gereği huzur hakk, ücret ve kar pay gibi faaliyetlerinin gerektirdiği
ödemeler dşnda Şirket, mal varlğndan ortaklarna, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da
üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz, kredi veremez. Yönetim kurulu üyelerine ve/veya
personele verilmiş herhangi bir borç, kefalet veya teminat bulunmamaktadr. Yönetim kurulu ve üst
düzey personele ödenen ücret ve/veya menfaatler Şirketin finansal raporlarnda ve yllk faaliyet
raporunda kamuya açklanmaktadr.
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ŞİRKET ETİK KURALLARI

Faaliyet alan portföy işletmeciliği olan İş Yatrm Ortaklğ A.Ş., portföyünün etkin ve rasyonel
bir şekilde yönetilmesini ve bu sayede yatrmclarna düzenli ve yüksek bir getiri sağlamay
hedeflemektedir. Şirket çalşanlar bu hedefi gerçekleştirirken aşağda yer alan etik kurallara
uyarlar.
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.,
-

Niteliği ve faaliyeti gereği bağlantl olduğu her türlü hukuki snrlamalara ve mevzuata uyar.
Faaliyetlerini eşitlik, şeffaflk, hesap verebilirlik, sorumluluk ilkelerinin çerçevesinde
yürütür.
Portföyünün riskin dağtlmas ilkesi çerçevesinde profesyonel ve güvenilir bir anlayş ile
yönetilmesini sağlar.
Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin haklarna sayg duyar, onlar korur, şirketin durumu
hakknda gerektiği şekilde bilgilendirilmelerini sağlar.
Çkar çatşmalarna engel olacak her türlü önlemi alr.
Şirketin hazrladğ, kamuya açkladğ ve düzenleyici otoritelere sunduğu verilerin tamamen
doğru, eksiksiz ve anlaşlabilir olmas ve zamannda açklanmas konusunda azami gayreti
sarf eder.
Şirketin her çalşann şirket bünyesinde eşit kabul eder, adil ve güvenli bir çalşma ortam
sağlar.
Çalşanlarnn kişilik onurlarn ve yasalarla tannmş haklarn korur.

ÇALIŞANLAR;
- Yasalara ve şirket içi düzenlemelere uygun davranrlar.
- İş Yatrm Ortaklğ A.Ş.’nin adn ve saygnlğn benimser ve korurlar.
- Birbirleriyle, astlaryla ve üstleriyle olan ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranrlar.
- Menfaat teminine ve/veya çkar çatşmasna neden olabilecek ilişkilerden kaçnrlar.
- Mesleki bilgi ve deneyimlerini artrma ve kendilerini geliştirme hususunda devaml gayret
gösterirler.
- Şirkete ait sr olabilecek nitelikteki bilgileri saklama yükümlülüğünün bilincindedirler.
- Şirket malvarlğ ve kaynaklarnn doğru kullanm konusunda hassasiyet gösterirler.
- Etik kurallara aykr herhangi bir durumda yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
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