Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL
KURUL TOPLANTILARINA DAVET
ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aĢağıda yazılı gündem maddelerini görüĢmek üzere,
21 Aralık 2011 ÇarĢamba günü saat: 10:30’da, A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı
ise aĢağıda yazılı gündem maddelerini görüĢmek üzere 21 Aralık 2011 ÇarĢamba günü saat: 11:00’da,
Büyükdere Caddesi ĠĢ Kuleleri Kule 1 34330 Levent/ ĠSTANBUL adresinde yapılacaktır. (*)
Genel Kurul toplantılarına katılacak ortaklarımızın ;
- Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını
- Tüzel kiĢi ortakların temsille görevlendirdikleri kiĢiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul
Blokaj Formlarını,
vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden
düzenlettirecekleri aĢağıda örneği bulunan vekaletnameyi,
toplantıların gününden en az bir hafta önce 14 Aralık 2011 günü mesai saati sonuna kadar, ġirket
Merkezi’ne ibraz ederek GiriĢ Kartı almaları gerekmektedir.
Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek GiriĢ Kartı alan hissedarlarımızın ġirketimiz Genel
Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk
olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt
KuruluĢu’ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel
Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt KuruluĢu’ndan alınan Genel Kurul
Blokaj Raporu esastır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt
KuruluĢu’nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini
kaydileĢtirmedikleri sürece bedelli, bedelsiz sermaye arttırımlarından ve temettülerden
yararlanamayacaklar, genel kurul toplantılarına katılamayacaklardır. Bu sebeple Genel Kurul
Toplantılarına katılmayı arzu eden tüm ortaklarımıza hisse senetlerini kaydileĢtirmelerini önemle
hatırlatırız.
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantılara katılmaları rica olunur.
(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için
ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
ġirket Merkezi : Büyükdere Cad. ĠĢ Kuleleri Kule II Kat:8 34330 Levent /ĠSTANBUL
ĠĢ Yatırım Ortaklığı A.ġ. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
1- AçılıĢ, BaĢkanlık Divanının oluĢturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan’a
yetki verilmesi,
2- ġirket ana sözleĢmesinin 3., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 31. ve 33. maddelerinin değiĢtirilmesi,
3- 2011 yılı içinde boĢalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
4- 2011 yılı içinde boĢalan Denetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
5- Dilek ve öneriler
ĠĢ Yatırım Ortaklığı A.ġ. A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Gündemi
1- AçılıĢ, BaĢkanlık Divanının oluĢturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan’a
yetki verilmesi,
2- ġirket ana sözleĢmesinin 3., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 31. ve 33. maddelerinin değiĢtirilmesi,
3- Dilek ve öneriler

1

ANA SÖZLEġME TADĠL TASARISI
ESKĠ ġEKĠL
ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ
Madde 3- ġirketin merkezi ĠSTANBUL’dadır.
Adresi Büyükdere Caddesi No:100-102 Maya Akar Center Kat 7 80280 Esentepe Ġstanbul’dur. Adres
değiĢikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve
ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan tebligat Ģirkete
yapılmıĢ sayılır. Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
ġirket, yönetim kurulunun kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek Ģartıyla gerek
Ankara’da gerekse baĢka mahalde Ģube ve/veya temsilcilikler açabilir. ġube ve temsilcilik açıldığı
takdirde, durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
YENĠ ġEKĠL
ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ
Madde 3- ġirketin merkezi ĠSTANBUL’dadır.
Adresi Büyükdere Caddesi ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat: 8 4.Levent BeĢiktaĢ Ġstanbul’dur. Adres
değiĢikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve
ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan tebligat
Ģirkete yapılmıĢ sayılır. Tescil ve ilan edilmiĢ adresinden ayrılmıĢ olmasına rağmen, yeni adresini süresi
içinde tescil ettirmemiĢ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
ġirket, yönetim kurulunun kararı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek Ģartıyla gerek
Ankara’da gerekse baĢka mahalde Ģube ve/veya temsilcilikler açabilir. ġube ve temsilcilik açıldığı
takdirde, durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
ESKĠ ġEKĠL
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET ĠHRACI
Madde 9- ġirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için, kredi kuruluĢlarından çıkarılmıĢ
sermayesi ile yedek akçeleri toplamının % 20'sine kadar kredi alabilir veya aynı sınırlar içinde
kalmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle 360 gün ve daha kısa vadeli borçlanma
senedi ihraç edebilir.
ġirket, kurucu intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda
imtiyaz taĢıyan hisse senedi dıĢında imtiyaz taĢıyan hisse senedi ve 360 günden daha uzun vadeli
borçlanma senedi ihraç edemez.
YENĠ ġEKĠL
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET ĠHRACI
Madde 9- ġirket, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla kamuya açıkladığı önceki yıla ait
son haftalık raporunda yer alan net aktif değerinin % 20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar
içinde kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle 360 gün ve daha kısa vadeli
borçlanma senedi ihraç edebilir.
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ESKĠ ġEKĠL
PORTFÖYDEKĠ VARLIKLARIN TEMĠNAT OLARAK GÖSTERĠLMESĠ VE ÖDÜNÇ
MENKUL KIYMET VERĠLMESĠ
Madde 10- ġirket, portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak
gösteremez. Ancak kredi temini için portföyün % 5'ini teminat olarak gösterebilir ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilir.
YENĠ ġEKĠL
PORTFÖYDEKĠ VARLIKLARIN TEMĠNAT OLARAK GÖSTERĠLMESĠ
Madde 10- ġirket, portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak
gösteremez. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde kredi temini için
portföyün %10’unu teminat olarak gösterebilir.
ESKĠ ġEKĠL
ġĠRKET PORTFÖYÜNÜN OLUġTURULMASI VE RĠSKĠN
DAĞITILMASI ESASLARI
Madde 12- ġirket, kuruluĢ iĢlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas sözleĢmede belirtilen
koĢullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde karma bir portföy oluĢturur. Portföyün terkibi
hakkında, izleyen bir hafta içerisinde SPK'na ve ortaklara bilgi verir.
Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aĢağıdaki ilkeler
gözönünde bulundurulur.
a) ġirketin yatırım yapacağı
kıymetlerin
edilir ve Sermaye Piyasası Kanununun 36.
belirlenmiĢ olan yönetim ilkelerine uyulur.

seçiminde likiditesi yüksek, riski düĢük olanlar tercih
maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde

b) Ancak portföy değerinin yüzde onundan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz .
Ayrıca ġirket, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının yüzde dokuzundan fazlasına sahip
olamaz.
c) ġirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç bedel ile yapılır. Rayiç bedel, borsada
iĢlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için iĢlem gününde ġirket açısından oluĢan alımda en
düĢük, satımda en yüksek fiyattır. Varlık satımlarında satıĢ bedeli tam olarak nakden alınır.
d) Borsada veya borsa dıĢı teĢkilatlanmıĢ piyasalarda iĢlem gören kıymetlerin portföye alımları ve
satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur.
e) Portföy değerinin en az % 25'i devamlı olarak özelleĢtirme kapsamına alınan kamu iktisadi
teĢebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuĢ ortaklıkların hisse senetlerine yatırılır.
f) ġirketin günlük ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur. ġirket
bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz.
g) ġirket, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı
ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz.

yatırım

h) ġirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından ikincil piyasada
iĢlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuĢ olanlar alınır. Yabancı sermaye piyasası
araçlarının satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasının bulunmaması
durumunda, derecelendirme Ģartı aranmaz.
3

ı) ġirket sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 25'ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
32 Sayılı Karar çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
j) ġirket, ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiĢ
yabancı kıymetlere yatırım yapabilir.
k) ġirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer
borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye içinde, Türkiye'de veya dıĢarıda yerleĢik kiĢilere
satılamaz ve bu kiĢilerden satın alınamaz.
l) ġirket çıkarılmıĢ sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 10'undan fazlasını altın ve diğer
kıymetli madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin uluslararası
standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda iĢlem görmesi zorunludur.
m) ġirket, portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal
göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiĢ opsiyon sözleĢmeleri, forward, finansal
vadeli iĢlemler ve vadeli iĢlemlere dayalı opsiyon iĢlemlerini dahil edebilir. Vadeli iĢlem sözleĢmeleri
nedeniyle ġirket’in maruz kaldığı açık pozisyon tutarı net aktif değerini aĢamaz. Portföye alınan vadeli
iĢlem sözleĢmelerinin ġirket’in yatırım stratejisine ve karĢılaĢtırma ölçütüne uygun olması zorunludur.
YENĠ ġEKĠL
ġĠRKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN ESASLAR
Madde 12- ġirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aĢağıdaki
sınırlamalar gözönünde bulundurulur. Sermaye Piyasası Kanununun 36. maddesinde ve yürürlükte
olan ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiĢ olan yönetim ilke ve sınırlamalarına uyulur.
a)

ġirket, portföy değerinin % 10’undan fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatıramaz.

b) ġirket hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9’undan fazlasına sahip olamaz.
c) ġirket portföyüne borsada iĢlem gören varlıkların alınması esastır. ġu kadar ki, borsada iĢlem
görmeyen borçlanma araçlarına ġirket portföy değerinin en fazla %10’u oranında yatırım yapılabilir.
Borsada iĢlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan ġirketin yatırım aĢamasında,
portföyünde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüĢtürülebilmesini
teminen ihraççı veya bir aracı kuruluĢla konuya iliĢkin bir sözleĢme imzalaması gerekmektedir.
ç) ġirket,
1- Portföy yönetimi veya yatırım danıĢmanlığı hizmeti aldığı kuruluĢların ve bu kuruluĢlarla doğrudan
veya dolaylı olarak ortaklık iliĢkisi bulunan aracı kuruluĢların,
2- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kuruluĢların,
3- Yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibinin aracı kuruluĢ olmaması durumunda; imtiyaz
sahibinin, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kuruluĢların,
4- Yönetim kurulu seçiminde imtiyaz bulunmaması durumunda, ġirketin sermayesinin %10’undan
fazlasına sahip ortakların ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %10’undan fazlasına sahip oldukları
aracı kuruluĢların,
halka arzına aracılık ettiği sermaye piyasası araçlarına ihraç miktarının azami %10’u ve ġirket
portföyünün azami %5’i oranında yatırım yapabilir.
d) T.C. Merkez Bankası A.ġ. tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. BaĢbakanlık Hazine
MüsteĢarlığı tarafından yapılan halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla ġirket portföyüne menkul
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kıymet alınabilir. Bu menkul kıymetler bu maddenin (a) bendinde yer alan sınırlama kapsamında
değerlendirilmez.
e) ġirkette imtiyazlı paylara sahip olan ortakların ve ġirketin sermayesinin %10’undan fazlasına sahip
ortakların, yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı
ya da birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %20’sinden fazlasına sahip oldukları
ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının toplamı, ġirket portföyünün %20’sini aĢamaz.
f) ġirket portföy değerinin en fazla %30’u bir topluluğun para ve sermaye piyasası araçlarına
yatırılabilir. Topluluk, hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte sermaye, yönetim ve
denetim açısından birbirleriyle iliĢkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya
olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine
edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütününü ifade eder.
g) Portföy değerinin en fazla %20'si Takasbank Para Piyasasında değerlendirilebilir.
ğ) Portföy değerinin en fazla %20’si Kurul kaydında bulunan menkul kıymet yatırım fonu, yabancı
yatırım fonu, borsa yatırım fonu, serbest yatırım fonu, koruma amaçlı yatırım fonu ve garantili yatırım
fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım
tutarı, ġirket portföyünün %4'ünü geçemez. Katılma payları ġirket portföyüne dahil edilen yatırım
fonlarına giriĢ, çıkıĢ veya erken çıkıĢ komisyonu ödenemez.
h) ġirket, diğer menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım yapamaz.
ı) ġirket, Kurulun Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa SatıĢ ve
Ödünç Alma ve Verme ĠĢlemleri Hakkında Tebliğinin 11 inci maddesi çerçevesinde yapılacak bir
sözleĢme ile herhangi bir anda portföyündeki varlıkların piyasa değerlerinin en fazla %50’si tutarındaki
menkul kıymetlerini ödünç verebilir. Ödünç verme iĢlemi en fazla 90 iĢgünü süreyle yapılır. ġirket
portföyünden ödünç verme iĢlemi, ödünç verilen menkul kıymetlerin en az %100’ü karĢılığında nakit
veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluĢabilecek teminatın ġirket adına saklayıcıda bloke edilmesi
Ģartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen menkul kıymetlerin piyasa değerinin %80’inin
altına düĢmesi halinde teminatın tamamlanması istenir. ġirketin taraf olduğu ödünç verme
sözleĢmelerine, ortaklık lehine tek taraflı olarak sözleĢmenin fesh edilebileceğine iliĢkin bir hükmün
konulması mecburidir.
ġirket Ġstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında portföyündeki kıymetli madenlerin
piyasa değerinin en fazla %25'i tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir. Kıymetli maden ödünç
iĢlemleri söz konusu piyasadaki iĢlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.
i) ġirket portföyüne, T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç
edilmiĢ yabancı kıymetlerden borsa veya borsa dıĢında ikincil piyasada iĢlem görenler ve
derecelendirmeye tabi tutulmuĢ olanlar alınır. Derecelendirme mekanizması bulunmayan ülkelerde
ihraç edilmiĢ sermaye piyasası araçları portföye alınamaz. ġirket portföyünde bulunan yabancı
kıymetler satın alındığı borsada, kote olduğu diğer borsalarda veya borsa dıĢında satılabilir.
j) ġirket portföyüne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma
Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen
kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dıĢında taraf olunan ters repo sözleĢmelerini dahil
edebilir. Borsa dıĢında taraf olunan ters repo sözleĢmelerinin karĢı tarafının Kurulca belirlenen
nitelikleri taĢıması zorunludur. Borsa dıĢında taraf olunan ters repo sözleĢmeleri çerçevesinde karĢı
taraftan alınan ters repoya konu varlıkların Takasbank’da ġirket adına açılmıĢ olan bir hesapta
saklanması gerekmektedir. Borsa dıĢında taraf olunan ters repo iĢlemlerine ġirket portföyünün en fazla
%10’una kadar yatırım yapılabilir.
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ġirket, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım
Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği
borsada veya borsa dıĢında repo sözleĢmelerine portföyünde yer alan repo iĢlemine konu olabilecek
menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10’una kadar taraf olabilir.
Borsa dıĢı repo-ters repo iĢlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul
Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 6 ncı maddesi
çerçevesinde belirlenir. ġu kadar ki; faiz oranının belirlenmesi, borsada iĢlem gören benzer vade
yapısına sahip sözleĢmelerin faiz oranları dikkate alınmak üzere, ġirket yönetim kurulunun
sorumluluğundadır. Bu itibarla borsa dıĢında repo-ters repo sözleĢmelerine taraf olunması durumunda
en geç sözleĢme tarihini takip eden iĢgünü içinde ġirketin resmi internet sitesinde ve KAP’ta
sözleĢmeye konu edilen kıymet ve sözleĢmenin vadesi, faiz oranı, karĢı tarafı hakkında kamuya bilgi
verilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleĢmelere iliĢkin bilgi ve belgeler ayrıca ġirket merkezinde
sözleĢme tarihini müteakip 5 yıl süreyle muhafaza edilir.
k) Borsada iĢlem gören dıĢ borçlanma araçlarının, borsa dıĢında yapılacak iĢlemler ile ġirket portföyüne
dahil edilmesi veya ġirket portföyünden çıkartılması mümkündür.
l) ġirket portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal
göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiĢ opsiyon sözleĢmeleri, forward, future
ve vadeli iĢlemlere dayalı opsiyon iĢlemleri dahil edilebilir. Vadeli iĢlem sözleĢmeleri nedeniyle maruz
kalınan açık pozisyon tutarı ġirket net aktif değerini aĢamaz. Portföye alınan vadeli iĢlem
sözleĢmelerinin ġirketin yatırım stratejisine ve karĢılaĢtırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Borsa
dıĢında gerçekleĢtirilecek vadeli iĢlem ve opsiyon sözleĢmelerine iliĢkin esaslar Kurulca belirlenir.
m) ġirket portföyüne varantlar dahil edilebilir. Varantlara yapılan yatırımların toplamı ġirket portföy
değerinin %15’ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan varantların toplamı ġirket
portföy değerinin %10’unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantların toplamı ise ġirket portföy
değerinin %5’ini geçemez. ġirketin açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli ĠĢlem ve
Opsiyon Borsasında taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli iĢlem sözleĢmelerinde alınan ters
pozisyonlar netleĢtirilir.
n) ġirket portföyünün en fazla %20’si ulusal veya uluslararası borsalarda iĢlem gören altın ve diğer
kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
o) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri, temettü dağıtımı ve rüçhan haklarının kullanılması
nedeniyle, ġirket esas sözleĢmesinde ve ilgili Tebliğde belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya
azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün içinde esas sözleĢmede ve ilgili Tebliğde
belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya
büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde süre ġirketin baĢvurusu üzerine Kurul tarafından
uzatılabilir.
ö) ġirket portföyüne alımlar ve portföyden satımlar rayiç değer ile yapılır. Rayiç değer, borsada
iĢlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada iĢlem görmeyen varlıklar için ise iĢlem gününde ġirket
lehine alımda en düĢük, satıĢda en yüksek fiyattır.
p) Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25'i, devamlı olarak özelleĢtirme kapsamına
alınan kamu iktisadi teĢebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuĢ ortaklıkların paylarına yatırılır.
r) ġirketin günlük ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla ve Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsasında
gerçekleĢtirilen iĢlemlerin teminatı kapsamında yeterli miktarda nakit tutulur. ġirket bankalar nezdinde
vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz.
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ESKĠ ġEKĠL
ġĠRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI
Madde 13- ġirket portföyündeki sermaye piyasası araçları; yapılacak saklama sözleĢmesi
çerçevesinde Takas ve Saklama Merkezi (ġirketi) veya bir banka nezdinde muhafaza edilir. Portföye
altın ve diğer kıymetli madenlerin alınması durumunda bu madenler saklama hizmeti vermeye
yetkili kuruluĢlarda saklanacak, alınan depozito makbuzu ġirket nezdinde korunacaktır.
YENĠ ġEKĠL
ġĠRKET PORTFÖYÜNÜN MUHAFAZASI
Madde 13- (1) ġirket portföyündeki varlıklar, saklayıcı nezdinde yapılacak bir sözleĢme çerçevesinde
saklanır.
(2) Türkiye'de Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları ġirket adına
Takasbank nezdinde saklanır. Bunun dıĢında kalan para ve sermaye piyasası araçlarının saklanması
konusunda ġirket, Kurul tarafından uygun görülmek ve Takasbank'a dıĢarıda saklanan varlıklar ve
bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmak veya eriĢimine olanak tanımak koĢulu ile bir
baĢka saklayıcıdan saklama hizmeti alabilir.
(3) ġirket portföyündeki kıymetli madenlerin Ġstanbul Altın Borsasında saklanması zorunludur.
Kıymetli madenlerin saklanmasına iliĢkin sözleĢmenin esasları Ġstanbul Altın Borsası tarafından
belirlenir.
(4) ġirket portföyündeki yabancı menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçları yetkili bir aracı
kuruluĢ nezdinde saklanır. Saklama ile ilgili masraf ve ücretler ülkelerin değiĢik enstrümanlarına göre
farklılık gösterebilir. Saklamacıların gönderdiği belgelerin ġirket nezdinde tutulması zorunludur.
ESKĠ ġEKĠL
PORTFÖYÜNÜN DEĞERLEMESĠ
Madde 14- Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülecek ilke ve esaslara
uyularak değerlenir. Her hafta sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir
dökümü ve portföy değeri SPK'na bildirilir ve portföy yapısı ile portföy değeri ortakların
incelemesine sunulmak üzere ġirket merkezinde ve Ģubelerinde hazır bulundurulur. Her üç ay
sonu itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri Ģirket
merkezi ve Ģubelerinde tasarruf sahiplerine açıklanır.
YENĠ ġEKĠL
ġĠRKET PORTFÖYÜNÜN DEĞERLEMESĠ
Madde 14- Portföydeki varlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülecek ilke ve esaslara
uyularak değerlenir ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.
ESKĠ ġEKĠL
DANIġMANLIK HĠZMETĠ
Madde 15- ġirket yönetim kurulu kararı üzerine Kurul'ca yatırım danıĢmanlığı hizmeti vermek üzere
yetkilendirilmiĢ bir kuruluĢtan Ģirket portföyünün yönetimi konusunda kullanılmak
üzere
danıĢmanlık hizmeti alabilir. Bu konuda yapılacak yatırım danıĢmanlığı sözleĢmesinde, yatırım
danıĢmanlığına iliĢkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. DanıĢmanlık
sözleĢmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmesi Ģarttır.
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YENĠ ġEKĠL
ġĠRKET PORTFÖYÜNÜN ĠDARESĠ
Madde 15- ġirket, yeterli sayıda personel istihdam etmek kaydıyla kendi portföyünü yönetebileceği
gibi portföy yönetim hizmetini imzalanan bir sözleĢme ve Kurul’un portföy yöneticiliğine iliĢkin
düzenlemeleri çerçevesinde portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kurumlardan da sağlayabilir.
ġirket, portföy yönetim hizmetini dıĢarıdan sağlamadığı durumda, Kurul'dan yatırım danıĢmanlığı yetki
belgesi almıĢ bir kurumdan imzalanan bir sözleĢme ve Kurul’un yatırım danıĢmanlığına iliĢkin
düzenlemeleri çerçevesinde yatırım danıĢmanlığı hizmeti alabilir.
ġirket, muhasebe, operasyon ve risk yönetimi sistemleri gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu
personeli bir aracı kuruluĢtan veya portföy yönetim Ģirketinden sağlayabilir.
Bu hizmetlerin alımı esnasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sınırlamalarına uyulur.
ESKĠ ġEKĠL
BĠLGĠ VERME
Madde 31- ġirket; kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır.
Bu çerçevede;
a) Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değerini haftalık dönemler itibariyle
Sermaye Piyasası Kurulu'na iletir. Portföy yapısı ile değerini ġirket merkezi ile Ģubelerinde ortakların
incelemesine sunar.
b) Mali tablo ve raporlarına iliĢkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik
SPK düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin
türleri itibariyle maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız
denetim öngörülen mali tablolar bağımsız denetim raporu ile birlikte SPK'nun ilgili tebliğleri
çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.
c) Yönetim kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisini ve kar dağıtım tarihi öngörüsünü ilgili
mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ġstanbul Menkul Kıymetler
Borsası'na bildirir.
d) Sermaye Piyasası Kurulunca ġirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her
türlü bilgi ve belgeyi, sözkonusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 iĢgünü içerisinde
Kurul'a gönderir.
YENĠ ġEKĠL
BĠLGĠ VERME
Madde 31- ġirket kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır, Bu çerçevede ;
a) Portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde haftalık dönemler itibariyle
kamuya açıklanır.
b) Finansal raporlara iliĢkin muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine uyulur ve bu raporlar ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya
açıklanır.
c) Yönetim kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tarihi öngörüsü ilgili mevzuatta
belirtilen süreler içinde kamuya açıklanır.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun bilgi verme ve kamuyu aydınlatmaya iliĢkin düzenlemelerine uyulur.
ESKĠ ġEKĠL
KARIN TESPĠTĠ VE DAĞITIMI
Madde 33- ġirketin karı; portföyündeki varlıkların alım satımından oluĢan kar, gerçekleĢen faiz,
temettü vb. gelirlerin toplamından, amortisman ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin
indirilmesinden sonra kalanı Ģirketin safi kârıdır.
GerçekleĢme deyimi faiz, temettü v.b. gelirlerin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satıĢ anında tahsil
edilebilir hale geldiği durumu ifade eder. Dönem karının hesabında, portföydeki kıymetlerin
tahakkuk etmiĢ değer artıĢları dikkate alınmaz.
Bu suretle meydana gelecek kardan önce;
- % 5 kanuni yedek akçe ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra,
- kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit edilen oranda birinci temettü
verilmesine yetecek miktarı ayrılır.
Geri kalan kısımın ne Ģekil ve surette dağıtılacağı, Ģirket yönetim kurulunun önerisi uyarınca genel
kurulunca kararlaĢtırılır.
TTK ve SPK hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleĢmede pay sahipleri
için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere kardan pay dağıtılmasına
karar verilemez.
Ġkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaĢtırılan ve kara iĢtirak eden kimselere
dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince
%10 oranında ikinci tertip yedek akçe kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.
YENĠ ġEKĠL
KARIN TESPĠTĠ VE DAĞITIMI
Madde 33- Portföydeki varlıkların alım satımından oluĢan kar, tahakkuk etmiĢ değer artıĢı/düĢüĢü,
faiz, temettü vb. gelirlerin toplamından, komisyonlar, genel yönetim giderleri ve diğer giderlerin
indirilmesinden sonra kalan kar Ģirketin safi karıdır. ġirket karının tespitinde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri ve diğer mevzuata uyulur.
Net dağıtılabilir kar, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi,
fon, mali ödemeler ve varsa geçmiĢ yıl zararları düĢüldükten sonra kalan tutardır. ġirketin net
dağıtılabilir karının en az %20’sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. ġirketin
temettü dağıtımında halka açık anonim ortaklıklar için Kurul’ca belirlenen esaslara uyulur.
TTK ve SPK hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleĢmede pay sahipleri
için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere kardan pay dağıtılmasına
karar verilemez.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı
dağıtılabilir.
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VEKALETNAME
ĠĢ Yatırım Ortaklığı A.ġ.
ĠĢ Yatırım Ortaklığı A.ġ.'nin 21 Aralık 2011 tarihinde saat 10:30’da, Büyükdere Caddesi ĠĢ Kuleleri
Kule 1 34330 Levent/ ĠSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aĢağıda
belirttiğim görüĢler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………………………… vekil tayin ediyorum.
A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
c) Vekil Ģirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet – Nominal Değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline – Nama Yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
ĠMZASI
ADRESĠ
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için
açıklama yapılır.

10

