İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN
23 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ” uyarınca 23 Mart 2021
tarihinde yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda
yer almaktadır.
1.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Ortaklar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Diğer
Toplam

Grubu
A
B
B
A
B
A
B
B

Pay Tutarı
(TL)
2.347.411
44.106.690
9.346.475
1.185.072
632.039
592.536
870.929
101.518.132
160.599.284

Pay Oranı
(%)
Oy Hakkı
1,46
234.741.100
27,47 4.410.669.000
5,82
934.647.500
0,73
118.507.200
0,40
63.203.900
0,37
59.253.600
0,54
87.092.900
63,21 10.151.813.200
100.00% 16.059.928.400

Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde
16.059.928.400 adet hisseye ayrılmıştır, hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. Hisselerin
4.125.019 Türk Lirası (A) Grubu, 156.474.265 Türk Lirası (B) Grubudur. Yönetim Kurulu
üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B)
Grubu hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.
2.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri
Hakkında Bilgi :

Şirketimizin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan,
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği
bulunmamaktadır.
3.

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Olağan genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üye seçimi maddesi yer almakla birlikte,
Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin Şirketimiz tarafından gerekli değerlendirme yapıldıktan
sonra bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.
4.

Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne
İlettiği Talepler Hakkında Bilgi :

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurula ilişkin tarafımıza iletilen gündeme madde
konulması talebi bulunmamaktadır.
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5.

Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin bilgi :

Yönetim Kurulumuzun 03.02.2021 tarih, 571 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde,
Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021 – 2025 yılları için
yeniden belirlenmesi amacıyla Ana Sözleşmenin 11. maddesi ve ayrıca Ana Sözleşmenin 3, 5, 8, 10,
12 ve 18. maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.
Kurul’un 09.02.2021 tarih, E-12233903-335.14-1523 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061546027
sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, pay sahiplerimizin onaylarına sunulacaktır.
Tadil tasarısı EK-2’de yer almaktadır.
6.

Diğer Hususlar :

Yönetim Kurulumuzun kâr payı dağıtım teklifi EK-1’de yer almaktadır.
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EK-1

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NIN 2020 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
Çıkarılmış Sermaye
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında imtiyaz var ise
Söz konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :

12-

34567891011-

12131415-

1617181920-

Dönem Kârı
Vergiler (-)
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
Ortaklara Birinci Kâr Payı
- Nakit
- Bedelsiz
Toplam
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
Dağıtılan Diğer Kâr Payı (YK üyeleri, çalışanlar..)
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
Ortaklara İkinci Kâr Payı
- Nakit
- Bedelsiz
Toplam
Genel Kanuni Yedek Akçe (*)
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları (+)
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Olağanüstü Yedekler

160.599.284
50.377.197
İmtiyaz bulunmamaktadır.
SPK'ya göre
Yasal Kayıtlara (YK) göre
27.974.547,00
27.752.055,00
27.974.547,00
27.752.055,00
1.387.602,75
1.387.602,75
26.586.944,25
26.364.452,25
99.997,00
26.686.941,25
26.364.452,25
5.337.388,25
19.716.100,05
1.702.352,41
-

1.702.352,41

(*) II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının 391.388,46 TL'si olağanüstü yedek akçeler kaleminden karşılanacaktır.

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 (%)

A
B
TOPLAM

25.053.488,30

-

(*) Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.
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94,23%

0,156

15,60%

EK-2

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 3- Şirketin merkezi İSTANBUL’dadır.

Madde 3- Şirketin merkezi İSTANBUL’dadır.

Adresi Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule-1, Kat:5
Levent, Beşiktaş, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde
yeni adres, ticaret siciline tescil ile Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ve şirketin internet sitesinde ilan
ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan
tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Adresi Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Kule-1, Kat:5
Levent, Beşiktaş, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde
yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurul'a,
Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’ne ve Ticaret
Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve
ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket
için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres
değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak
zorunlu değildir. Şirket, gerekli kanuni işlemleri
yerine getirmek suretiyle gerek İstanbul’da gerekse
başka mahalde şube ve/veya temsilcilikler açabilir.
Şube ve temsilcilik açıldığı takdirde, durum 10 gün
içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.
AMAÇ VE KONU

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

Madde 5- Şirket'in amacı ilgili mevzuatla belirlenmiş
ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası
araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya
borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve
diğer kıymetli madenlerden oluşan karma bir
portföyü işletmektir.

Madde 5- Şirket, Kurul'un menkul kıymet yatırım
ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç
ve konular ile iştigal etmek üzere kayıtlı sermayeli
anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olup, Şirket'in
faaliyet esasları, yatırım stratejileri ve portföy
sınırlamalarında, Kurul düzenlemelerine ve ilgili
mevzuata uyulur.
Bu çerçevede Şirket;

Şirket, bu amaç dahilinde;
a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve
gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.
b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet
alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza
indirecek bir biçimde dağıtır.
c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara,
ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy
yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya
yönelik araştırmalar yapar.

a) Portföyünü oluşturur, işletir ve
gerektiğinde portföyünde değişiklikler yapar.
b) Portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım
riskini, faaliyet alanlarına ve Şirket’in durumuna göre
en aza indirecek bir biçimde dağıtır.
c) Sermaye piyasası araçlarına, mali
piyasa ve kurumlara, menkul kıymet yatırım
ortaklıklarına ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve
portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri alır.
ç) Portföyün değerini korumaya ve
artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

MENFAAT
SAĞLAMA
YAPILACAK BAĞIŞLAR

Madde 8- Şirket, huzur hakkı, ücret, komisyon, prim,
kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler
dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve
denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü
kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Ancak
Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul
ve esaslar dahilinde; özellikle örtülü kazanç aktarımı
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YASAĞI

VE

Madde 8- Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi
faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal
varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine ya
da personeline herhangi bir menfaat sağlayamaz.
Şirket, Kurul düzenlemelerine bağlı kalınması,
sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç

düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli
özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine
sunulması şartıyla şirketin amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında
bağış ve yardımda bulunabilinir. Yapılacak bağışın
sınırı genel kurulda belirlenir.

aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi,
kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli
özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde
yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine
sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan
kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum
ve kuruluşlara sosyal sorumluluk kapsamında
bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının
genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup,
bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Kurul
bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN
OLARAK GÖSTERİLMESİ

PORTFÖYDEKİ
GÖSTERİLMESİ

TEMİNAT

VARLIKLARIN

TEMİNAT

Madde 10- Şirket, 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

Madde 10- Şirket, portföyündeki varlıkları rehin
veremez ve portföye ilişkin olarak yapılan işlemler
haricinde teminat olarak gösteremez. Ancak kredi
temini için bu esas sözleşmenin 9 uncu
maddesindeki esaslar çerçevesinde portföyün
%10'unu teminat olarak gösterebilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 11- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı
300.000.000 TL'dır. Sermaye Piyasası Kurulunca
verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları
(5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye
Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL
(yüzaltmışmilyonbeşyüzdoksandokuzbinikiyüzseksen
dört) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde
16.059.928.400 adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin
4.125.019 (dörtmilyonyüzyirmi-beşbinondokuz) Türk
Lirası
A
Grubu,
156.474.265
(yüzellialtımilyondörtyüzyetmişdörtbinikiyüzltmışbeş)
Türk
Lirası B Grubudur. Çıkarılmış sermayenin tamamı
nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin
seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000
(Birmilyon) adet oy hakkına, (B) Grubu hisselerinin
her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.
Şirketin sermayesinin 134.662.500 Türk Lirası
tamamen ödenmiş, 25.936.784 Türk Lirası ise TSKB
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 31.12.2011 tarihindeki
aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20 maddeleri,
Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve diğer ilgili
hükümlerine
göre
devralınması
sureti
ile
gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve
İstanbul Asliye 33. Ticaret Mahkemesi’nin E.2012/17
dosya numarası kapsamında tanzim olunan
16.04.2012 tarihli bilirkişi raporu ve 02/04/2012
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Madde 11- Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine
göre
kayıtlı
sermaye
tavanı
300.000.000 (üçyüzmilyon) TL olup, bu kayıtlı
sermaye her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde
30.000.000.000
(otuzmilyar)
adet
paya
bölünmüştür.
Kurul’ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 20212025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurul’dan
izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için
yetki alınması zorunludur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL
(yüzaltmışmilyonbeşyüzdoksandokuzbinikiyüzseksen
dört) TL’dir. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 1 (bir)
Kuruş itibari değerde 16.059.928.400 adet paya
ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye, nama yazılı A
Grubu 412.501.900 adet pay karşılığı 4.125.019
(dörtmilyonyüzyirmibeşbinondokuz) TL’ndan ve
hamiline yazılı B Grubu 15.647.426.500 adet pay
karşılığı 156.474.265 (yüzellialtımilyondörtyüzyetmişdörtbinikiyüzaltmışbeş) TL’ndan oluşmaktadır
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu
hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon) adet oy
hakkına, (B) Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet
oy hakkına sahiptir.
Şirketin sermayesinin 134.662.500 Türk Lirası
tamamen ödenmiş, 25.936.784 Türk Lirası ise TSKB
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin aktif ve pasifinin bir kül
halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-

tarihli Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından
hazırlanan uzman kuruluş raporu ile tespit edilen her
iki şirket portföy değerleri esas alınarak saptanmış
hisse değerlerinin denkleştirilmesi sonucunda itibari
olarak karşılanmıştır. Birleşme nedeni ile ihraç
olunacak beheri 1 Kuruş nominal değerde
2.593.678.400 adet hisse senedi birleşme oranı esas
alınarak birleşme ile infisah eden TSKB Yatırım
Ortaklığı A.Ş. hissedarlarına dağıtılmıştır.
(A) Grubu hisseler nama yazılı, (B) Grubu hisseler
hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine ve SPK mevzuatı hükümlerine
tabidir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına
kadar yeni hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış
sermayesini artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımına
ilişkin kararlar özel durumun açıklanması
kapsamında kamuya duyurulur.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan
sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının
kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler
nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı
ile halka arz edilir.
İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, çıkarılan pay
senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe,
yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartların varlığı
halinde pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak
ayrılma hakkı vardır. Paylarla ilgili olarak ayrılma
hakkı, gönüllü ya da zorunlu pay alım teklifi
yapılması, ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı
gibi özellikli durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu
ilke ve esaslarına uygun hareket edilir.
Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul A.Ş.
düzenlemelerine göre belirlenir.
“Borsada kote” ibaresi hem Borsa İstanbul A.Ş.’de
hem de yabancı borsalarda kote payları ifade eder.
Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz.
Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları
halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak
tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete
bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik
erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda
devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu
bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı
sürece, Türk Ticaret Kanununun 495. ve diğer ilgili,
özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz.
Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel
kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı
haklarını kullanamaz, iptal ve butlan davası açamaz,
6

20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi
ve diğer ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile
16.07.2012 tarihinde tescili gerçekleştirilen birleşme
sonucunda intikal eden ve İstanbul Asliye 33. Ticaret
Mahkemesi’nin
E.2012/17
dosya
numarası
kapsamında tanzim olunan 16.04.2012 tarihli bilirkişi
raporu ve 02/04/2012 tarihli Eczacıbaşı Menkul
Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan uzman kuruluş
raporu ile tespit edilen her iki şirket portföy değerleri
esas
alınarak
saptanmış
pay
değerlerinin
denkleştirilmesi
sonucunda
itibari
olarak
karşılanmıştır. Birleşme nedeni ile ihraç olunacak
beheri 1 Kuruş nominal değerde 2.593.678.400 adet
pay, birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah
eden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay sahiplerine
dağıtılmıştır.
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Kurul
düzenlemelerine uygun olarak kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay
alma hakkının sınırlandırması veya imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal
değerin üzerinde veya altında pay çıkarılması
konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma
hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Kurul
düzenlemelerinden
kaynaklanan
zorunluluklar saklı kalmak üzere, payların devri
kısıtlanamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak
ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

bedelleri

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

bu davalara ilişkin tedbir talep edemez. Türk Ticaret
Kanununun 497(2), 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü
saklıdır.
Şirketin kendi paylarının iktisabına ilişkin Türk
Ticaret Kanununun 379., Sermaye Piyasası
Kanununun 22. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİNE İLİŞKİN
ESASLAR

ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI
VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI

Madde 12- Şirket portföyünün yönetiminde riskin
dağıtılması esasları çerçevesinde Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 48. maddesi ile yürürlükte olan ilgili
tebliğ ve düzenlemelerde belirlenmiş olan
sınırlamalara ve yönetim ilkelerine uyulur.

Madde 12- Şirket portföyünün yönetiminde riskin
dağıtılması esasları çerçevesinde Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 48. maddesi ile yürürlükte olan ilgili
tebliğ
ve
düzenlemelerde
belirlenmiş
olan
sınırlamalara ve yönetim ilkelerine uyulur.

Şirket gerekli görmesi halinde portöyüne yabancı
kıymetler alabilecek olup, söz konusu yabancı
kıymetlere ilişkin kriterler aşağıdaki şekildedir :

Şirket gerekli görmesi halinde portföyüne yabancı
sermaye piyasası araçları alabilecek olup, söz
konusu yabancı sermaye piyasası araçlarına ilişkin
kriterler aşağıdaki şekildedir.

T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para
birimleri
üzerinden
ihraç
edilmiş
yabancı
kıymetlerden borsa veya borsa dışında ikincil
piyasada işlem görenler alınır.
Şirket portföyüne Newyork, Tokyo, Londra,
Frankfurt, Shangai, Hong Kong, Toronto, Paris,
Lizbon, Amsterdam, Brüksel, BM&F Bovespa,
Budapeşte, Lüksemburg, Malta, Oslo, Helsinki,
İtalya, İsviçre, İspanya, Avustralya borsalarına kote
edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir.
Şirket portföyüne yabancı devlet kamu sermaye
piyasası araçlarından A.B.D., İngiltere, Fransa,
Almanya, Japonya, Kanada, Avustralya, İsviçre,
Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda,
İtalya, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong,
Avusturya, Portekiz, Rusya, Meksika, Arjantin,
İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Brezilya, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Çin, Belçika, Kuveyt,
Malezya, Malta, Polonya, Katar, Tayvan, Tunus ve
Karadağ ülkelerine ait olanlar alınabilir. Portföye
yabancı yerel yönetimlerce ihraç edilmiş menkul
kıymetler alınamaz.
Şirket portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın
alındığı borsada, kote olduğu diğer borsalarda veya
borsa dışında satılabilir.

Şirket portföyüne T.C. Merkez Bankası'nca alım
satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş
yabancı sermaye piyasası araçlarından borsa veya
borsa dışında ikincil piyasada işlem görenler alınır.
Şirket portföyüne A.B.D., İngiltere, Fransa,
Almanya, Japonya, Kanada, Avustralya, İsviçre,
Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya,
Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Avusturya,
Portekiz, Rusya, Meksika, İsveç, Singapur,
Brezilya, Macaristan, Güney Kore, Çin, Belçika,
Malezya, Malta, Polonya ve Türkiye borsaları ve
borsa dışı ikincil piyasalarında işlem gören yabancı
sermaye piyasası araçları alınabilir.
Şirket portföyüne yabancı devlet, kamu ve özel sektör
sermaye piyasası araçlarından A.B.D., İngiltere,
Fransa, Almanya, Japonya, Kanada, Avustralya,
İsviçre, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda,
İtalya, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong,
Avusturya, Portekiz, Rusya, Meksika, İsveç,
Singapur, Brezilya, Macaristan, Güney Kore, Çin,
Belçika, Malezya, Malta ve Polonya ülkelerine ait
olanlar ile derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar
alınabilir. Portföye yabancı ülkelerin yerel
yönetimlerince ihraç edilmiş sermaye piyasası
araçları alınamaz.
Şirket portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası
araçları satın alındığı borsada, işlem gördüğü diğer
borsalarda veya borsa dışında satılabilir.
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YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

YÖNETİM
KURULU
TOPLANTILARI
VE
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 18- Yönetim kurulu şirket işleri lüzum
gösterdikçe Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile
toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması
mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı
vardır. Yönetim kurulunun toplantı gün ve gündemi
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.
Ancak, toplantı günü yönetim kurulu kararı ile de
tespit olunabilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde
değişiklik yapılabilir.

Madde 18- Yönetim kurulu şirket işleri lüzum
gösterdikçe Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile
toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Yönetim kurulunun toplantı gün ve gündemi Yönetim
Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Ancak,
toplantı günü yönetim kurulu kararı ile de tespit
olunabilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde
değişiklik yapılabilir.

Her yönetim kurulu üyesi başkandan, başkanın
olmadığı zamanlarda başkan vekilinden yönetim
kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak
isteyebilir. Başkan veya başkan vekili yönetim kurulu
üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve
imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim
kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de
toplanabilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına
sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik
Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine
imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak
toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili
mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun
varlığı ile toplanır. Yönetim kurulunda kararlar
toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda
eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya
bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan teklif
reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak
kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red
gerekçesini yazarak imzalar.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy
veremeyecekleri gibi, toplantıya katılmayan üyeler
vekil tayin etmek suretiyle de oy kullanamazlar.

Her yönetim kurulu üyesi başkandan, başkanın
olmadığı zamanlarda başkan vekilinden yönetim
kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak
isteyebilir. Başkan veya başkan vekili yönetim kurulu
üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve
imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim
kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de
toplanabilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına
sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da
katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket
Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri
uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik
ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği
gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket
sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan
sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem
üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen
haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede
kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun
elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas
sözleşmede
öngörülen
toplantı
ile
karar
nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun
varlığı ile toplanır. Yönetim kurulunda kararlar
toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda
eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya
bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan teklif
reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp
imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak
kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red
gerekçesini yazarak imzalar.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy
veremeyecekleri gibi, toplantıya katılmayan üyeler
vekil tayin etmek suretiyle de oy kullanamazlar.
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Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca
üyelerden biri toplantı yapılması talebinde
bulunmadıkça, bir üyenin tüm yönetim kurulu
üyelerine karar şeklinde yazılı olarak yaptığı öneriye,
en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de karar alınabilir.
Kurumsal
Yönetim
İlkelerinin
uygulanması
bakımından şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin
ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
uygulanması zorunlu tutulan düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas
sözleşmeye aykırı sayılır.

Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca
üyelerden biri toplantı yapılması talebinde
bulunmadıkça, bir üyenin tüm yönetim kurulu
üyelerine karar şeklinde yazılı olarak yaptığı öneriye,
en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de karar alınabilir. Aynı önerinin
tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu
yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.
Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir;
ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların
tümünün yönetim kurulu karar defterine
yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını
içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine
geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
Kurumsal
Yönetim
İlkelerinin
uygulanması
bakımından şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve
ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
uygulanması zorunlu tutulan düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas
sözleşmeye aykırı sayılır.
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