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ASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/01/2012-30/06/2012 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
I.GİRİŞ
1.Raporun Dönemi : 01.01.2012 – 30.06.2012
2.Ortaklığın Unvanı : Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
3.Dönem İçinde Görevli Kurullar:
Adı Soyadı
Namık Kemal GÖKALP
Sibel GÖKALP
Şemsihan KARACA
Mehmet Nuri GÖKALP
Oğuzhan TUNCEL
Mehmet BALABAN
Cihangir YERSEL

Ünvanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim kurulu Üyesi
Yönetim kurulu Üyesi
Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Denetçi

Görev Süresi
19.03.2012 - Devam Ediyor
19.03.2012 - Devam Ediyor
19.03.2012 - Devam Ediyor
19.03.2012 - Devam Ediyor
19.03.2012 - Devam Ediyor
19.03.2012 - Devam Ediyor
19.03.2012 - Devam Ediyor

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.
4.Ana Sözleşmede Meydana Gelen Değişiklikler :
Şirketimizin unvan ve kayıtlı sermaye tavanının değişmesi, aynı zamanda Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri:VI, No:30 sayılı menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği'ne ve
Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 2, 3, 11, 12,
13, 15, 16, 18, 30 ve 34 nolu maddelerinin değiştirilmesine, geçici madde 1, geçici madde 2, geçici
madde 3, geçici madde 4 nolu maddelerinin çıkarılmasına ilişkin anasözleşme değişiklikleri
19.03.2012 tarihinde akdedilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.
Şirketimizin 27.06.2012 tarih ve 50 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar
doğrultusunda, Statü değişikliğine ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin almak üzere Sermaye
Piyasası Kurulu' na başvuru 28.06.2012 tarihi itibariyle yapılmıştır.
5.Sermayede Meydana Gelen Değişiklikler

:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 2.700.000..- TL’den 5.000.000.-TL’ye artırılmıştır. Kayıtlı
sermaye tavanı 5.000.000.-TL’den 50.000.000.-TL’ye çıkartılmıştır. Ayrıca yönetim kurulunun
17.04.2012 tarih ve 45 sayılı toplantısında sermayenin 10.000.000.-TL’na çıkarılması
kararlaştırılmıştır.
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6. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :
Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların
her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %1’ini, B grubu paylar ise %99’unu
temsil etmektedir.

30.06.2012
Ortağın Ticart Ünvanı/Adı Soyadı
Namık Kemal Gökalp
Halka Açık Kısım
Toplam

Sermaye Payı
Pay Oranı
100.000.00
1,98
4.969.574.000
98,02
5.069.574,00
100,00

Şirket payları Borsada işlem gördüğünden ortak sayısı bilinmemektedir.
7. Kar Dağıtım Politikası:
Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve
genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, en
az %20'sinin nakden, kalanın ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde
etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere
ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde
oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine
oy birliği ile karar verildi.
8. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:
Yatırım ortaklıkları A ve B tipi olmak üzere iki ayri tipte kurulabilmektedir. Portföy değerinin en
az %25’ini devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınmış Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil
Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırmış yatırım ortaklıkları A tipi, bunun dışında
kalanlar B tipi olarak adlandırılmaktadır. 01.01.2006 tarihinde yürülüğe giren vergi düzenlemeleri
ile A ve B tipi ortaklıkların vergilendirilme esasları bakımından farklılıkları kalmamıştır.
Yatırım ortaklığı portföyünün uzman bir kadro tarafından yönetilmesi nedeniyle bir yandan tasarruf
sahibinin riski azaltılırken diğer yandan da tasarrufların menkul kıymetlere yatırılması suretiyle
kaynakların etkin kullanımı sağlanabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle, yabancı ülkelerde olduğu
kadar ülkemizde de yatırım ortaklıklarının kurulması ve gelişmesi vergi teşvikleri yoluyla
desteklenmiştir.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı
amaç ve konular ile iştigal etmek üzere 16.02.2006 tarihinde kurulmuştur.
Şirket’in faaliyet gösterdiği menkul kıymet yatırım ortaklığı sektöründe 30.06.2012 tarihi
itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na bağlı toplam 24 menkul kıymet yatırım ortaklığı
bulunmakta ve bunların Piyasa Değerleri toplamı 209.642.000 TL’dir. Şirket sektör içerisinde
9.500.000 TL piyasa değeri ile 23. sırada bulunmaktadır.
(Tablo verileri www.imkb.gov.tr adresinden alınmıştır.)
9. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye
sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgi:
Şirket çalışanları için İş Kanunu’nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.
10. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:
Yoktur.
11. Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:
Yoktur.
II.FAALİYETLER
Ortaklık, SPK’nın menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul
ve esaslar dahilinde, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı
organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere anonim
ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.
Şirket portföy işletmeciliği faaliyeti kapsamında, yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde
değişken getirili menkul kıymetler açısından temel verileri ve geleceğe ilişkin beklentileri güçlü,
finansal yapısı genel kabul görmüş finans stratejilerine göre olumlu, satış problemi olmayan
şirketlerin hisse senetleri; sabit getirili menkul kıymetler açısından ise yüksek getirili, likit kamu
ve özel sektör menkul kıymetleri tercih edilmektedir. Ortaklık portföyünün yönetimine ilişkin
olarak SPK'nın ilgili tebliğ ve diğer düzenlemelerinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine riayet
etmektedir.
Şirket yatırım ortaklığı faaliyetlerinde nakit mevcudunu SPK mevzuatı ve anasözleşme usul ve
esasları çerçevesinde %25-100 hisse senedi, % 00-75 Ters Repo, % 00-50 Devlet İç Borçlanma
Senedi, %00-20 Döviz ve %00-10 Altın olarak değerlendirmektedir. Şirket’in toplam portföy
büyüklüğünün asgari % 25’i oranında hisse senedi bulundurma zorunluluğu, hisse senedi
piyasasının satış baskısı altında olduğu dönemlerde portföy değeri üzerinde negatif etki
yaratmaktadır. Bu etkiyi azaltmak korunma amaçlı olarak Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda
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işlem gören İMKB-30 endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ortaklık portföyüne
alınabilmesine imkan sağlanmıştır.
Ortaklığın faaliyet esasları, yatırım faaliyetleri, portföy sınırlamaları, yapamayacağı işler v.s.
hususlarda SPK’nın MKYO tebliğ hükümlerine ve ilgili diğer düzenlemelerine hükümlerine
uyulur.
Portföy değeri günlük olarak izlenmekte ve portföy değeri ile net aktif değer haftalık olarak her
pazartesi www.kap.gov.tr
ve www.asyayo.com adreslerinde yayımlanarak kamuya
açıklanmaktadır. Piyasalardaki gelişmeler yakından takip edilerek riskin azaltılmasına
çalışılmaktadır.
III – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Sermaye Piyasası Kurulu’nca hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören
şirketlerin 2005 yılında yayınlanan 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere
faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde; şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu
konusundaki beyanları ile ilkeler karşısındaki durumlarının görülebilmesi için Kurumsal Yönetim
Uyum Raporu’na yer verilmesi istenmiştir.
Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum durumu ana başlıklar altında aşağıda
açıklanmıştır.
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu’nun, hazırlamış olduğu Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği)
30.12.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 11.02.2012 tarihinde
yürürlüğe giren Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile ise Kurumsal Yönetim Tebliğinde değişiklik
yapılmıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.1, 1.3.2, 1.3.7, 1.3.10, 4.3.1,
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6.2, 4.6.4
maddelerine uyum zorunluluğu getirilmiş, bunun dışındaki maddeler için uygula uygulamıyorsan
açıkla prensibi devam ettirilmiştir.
Borsa şirketleri 3 gruba ayrılarak uyum zorunluluğu getirilen maddeler her grup için ayrı olarak
belirlenmiştir. Kurumsal ürünler pazarına işlem görmekte olan Şirketimiz de bu çerçevede zorunlu
maddelerin uygulamakla yükümlü olup, uyulmayan ilkelere ilişkin gerekçeli açıklama yapılması
gerekmektedir.
“Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”. “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” ile
ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmuş, ancak aşırı bir personel
istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket’in, dolayısıyla ortakların
temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.
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Şirketin faaliyet konusu nedeniyle menkul kıymet portföy işletmeciliği alanında faaliyet
göstermesi, menkul kıymet portföyü oluşturup yönetmesi, ithalat ihracat gibi faaliyetlerinin
olmaması, üretiminin de bulunmaması, bu nedenle örneğin insan kaynakları, basın ve halkla
ilişkiler, ortak ilişkileri koordinatörü, yatırımlar departmanı, mali işler departmanı, idari işler
departmanı, sendika temsilciliği, hukuk departmanı gibi pek çok şirket için elzem olan
yapılanmalar, sadece gider kalemlerini arttırmaktan dolaylı olarak yatırımcıların temettü gelirini
azaltmaktan öte önemli bir artı değer kazandırmayacağı düşüncesiyle gerçekleştirilmemiştir.
Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek
nitelikte değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Pay sahipleriyle ilişkiler hususunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV; No: 41 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’na ttabi olan Anonim Ortaklıkların uyacakları Esaslar Hakkındaki
Tebliği uyarınca;
Şirketimizin 19/09/2011 tarih ve 24 sayılı yönetim kurulu toplantısında; Pay sahipliği haklarının
kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile
pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere Süleyman Arpaslan Pay Sahipleri ile ilişkiler
birim yöneticisi olarak atanmıştır.
Pay Sahiplerinin Yönetim Kurulu’na ulaşmak için kullanabilecekleri iletişim bilgileri
suleyman@hfh.com.tr ve www.asyayo.com, Tel : 0 216 – 557 57 90, Fax : 0 216 –557 57 07
şeklindedir. Dönem içinde yazılı başvuru yapılmamış olup, telefonla başvuru yapan tüm
yatırımcılara yanıt verilmiştir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:
Dönem içinde pay sahiplerimizden, telefonla sermaye artırımı, ve yeni ortaklık yapısı hakkında
bilgi talebinde bulunulmuş ve başvuran ortaklar pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından
bilgilendirilmiştir.
Pay sahipleri, Şirket’in bilgilenme formundan ve İMKB’de yayınlanan özel durum beyanlarımızdan
bilgi edinmişlerdir.
Ana sözleşmede özel denetçi atanması yönünde özel bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi,
TTK başta olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanabilmektedir.
Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.
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4. Genel Kurul Bilgileri
Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerine ait olağan genel kurul toplantısı 19.03.2012 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz, genel kurulu, Türk Ticaret Kanunu ‘nun 368. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu
mevzuatı gereğince ilanlı olarak yapılmakta, toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede
öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Türkiye
genelinde dağıtımı olan ulusal gazetede ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin
bildirilmesi süresi içinde yapılmaktadır.
Şirketimizin ilgili Genel Kurul dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu
faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşunun denetim raporu ile Denetçi Raporu Türk
Ticaret Kanunu‘nun 362. maddesi gereğince Genel Kurul toplantı gününden üç hafta öncesinde
şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine sunulmuştur.
Pay Sahiplerinin, sahip oldukları pay senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren,
MKK veya eşdeğer kuruluştan alınan vesikayı Türk Ticaret Kanunu’nun 360.maddesi hükmüne
uygun olarak Genel Kurul toplantı gününden en geç bir hafta önce, şirketimizin merkezine tevdi
ederek toplantıya katılımları sağlanır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, kendilerine vekil tayini ile toplantıya iştirak
edebilmeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV. No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde
yukarıda bahsi geçen yayın organlarında ilan edilen gündemde örneği bulunan vekâletnameyi
doldurarak imzalarını Notere onaylatmak suretiyle şirketimize teslim etmeleri istenmiştir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimizin esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, ortaklık paylarından 100.000,-TL nominal
tutardaki A Grubu hisse senetlerinde Genel Kurul’da yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde her bir
payının bin oy hakkı imtiyazı mevcuttur. Bunu dışında herhangi bir imtiyaz mevcut olmayıp, esas
sözleşmemiz gereği yeni imtiyazlı paylarında ihracı mümkün değildir.
Kurumsal Yönetim İlkelerinde oy hakkında imtiyazdan kaçınılması gerektiği belirtilmekle beraber,
halka açıklık oranı %99,00 gibi yüksek olan şirketimizde, yönetiminin devamlılığını
sağlanabilmesi amacıyla, genel sektör uygulamaları paralelinde, A Grubu hisse senedi sahiplerine
tanınan, sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkındaki imtiyaz sürdürülmektedir.
Bunun dışında oy kullanmaya ilişkin ilkelere uyulmaktadır.
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6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda
herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Kar dağıtımı, Türk Ticaret kanunu, ilgili mevzuat ve hisse
senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ’nda işlem gören şirketlere ilişkin Sermaye Piyasası
Kurulu ’nun düzenlemeleri doğrultusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri
arasında tutarlı bir politika izlenerek belirlenmektedir.
“Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve
genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, en
az %20'sinin nakden, kalanın ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde
etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere
ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde
oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine
oy birliği ile karar verildi.”
7. Payların Devri
Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut olmayıp, pay devrini
kısıtlayan herhangi bir husus yoktur. Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikasi
Şirketmiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında,
tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk,
tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu
politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de
gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle
kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.
Bilgilendirme politikasının amacı, ticari sır kapsamı dışında kalan bilgilerin pay sahipleri,
yatırımcılar ve şirket çalışanlarına iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu hususta ilgili mevzuat
hükümlerinin uygulanabilmesinde en iyi gayret gösterilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret
Kanunu ve İMKB mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanması beklenen
bilgiler kurumsal yönetim ilkeleri ve mevzuat düzenlemeleri dikkate alınarak uygulanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre, Şirketimizle
ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge Kamuyu aydınlatma sürekliliğinin
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sağlanması için; www.asyayo.com internet adresi altında “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfası
oluşturulmuş ve bu sayfa Sermaye Piyasası Kurulu’nun www.spk.gov.tr adresindeki Yatırım
Ortaklıkları sayfasına linklenmiştir.
Şirketin “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfasında; şirketimizin haftalık portföy bilgileri,
ortaklık yapısı, yatırım amacı ve stratejisi, yönetim kurulu bilgileri, esas sözleşmesi, izahnamesi,
mali tabloları, yatırım ve yönetime ilişkin bilgileri yer almaktadır. Şirketin faaliyet konusunun ve
yapısının gerektirdiği tüm ilkelere uyulmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunca ve İMKB
ortaklaşa yürütülmekte olan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde de şirketimizce
yukarıda sıraladığımız bilgilerin bildirimi düzenli olarak yapılmakta ve yayınlanmaktadır.
Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi
Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonu, Yönetim
Kurulu’nun belirlemiş olduğu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Genel Müdür ve Pay Sahipleri
ile İlişkiler Birimi tarafından yürütülür. Söz konusu yetkililer, Denetim Komitesi ve Yönetim
Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.
9. Özel Durum Açıklamaları
SPK düzenlemeleri çerçevesinde her hafta açıklanan Portföy Değer Tabloları ile 3’er aylık
dönemsel mali tablolar yanı sıra, bağımsız denetim raporu ve yıl karı, temettü ödemesi, bedelli
sermaye artırımı, ana sözleşme değişikliği, olağan genel kurul toplantısı ilanı ve tutanakları, mali
tablolar, bağımsız denetim şirketi seçimi, yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanması, kar
dağıtım politikası, olağandışı fiyat ve miktar hareketi, halka arz, denetimden sorumlu komite
üyelerinin belirlenmesi, imza yetkileri/yetkilileri ve ilke kararları gibi yatırımcıların kararlarına ışık
tutabilecek tüm konularda kamuya zamanında açıklama yapılmış, şeffaf bir yönetim sergilenmiştir.
Bu dönem içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum
açıklamalarının tamamı www.kap.gov.tr de yayınlanmaktadır, yapılan özel durum açıklamalarının
hiçbiri için Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından ek
açıklama istenmemiştir.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin, www.asyayo.com internet adresi altında “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfası
oluşturulmuş, bu sayfasında, şirketimizin haftalık portföy bilgileri, ortaklık yapısı, yatırım amacı ve
stratejisi, yönetim kurulu bilgileri, esas sözleşmesi, izahnamesi, mali tabloları, yatırım ve yönetime
ilişkin bilgileri yer almaktadır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizin ortaklık yapısı www.asyayo.com
internet adresi altında “Kamuyu Sürekli
Bilgilendirme” sayfasında, faaliyet raporunda ve mali tablo dip notlarında kamuya açıklanmıştır.
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12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şirketimizin internet sitesinde içerden öğrenebilecek kişilerin isimleri bulunmakta olup, bu
kişilerin unvan ve isimleri aşağıda yer almaktadır.
Adı Soyadı
Namık Kemal GÖKALP
Sibel GÖKALP
Mehmet Nuri GÖKALP
Şemsihan KARACA
Oğuzhan TUNCEL
Mehmet BALABAN
Süleyman ARPASLAN
Cihangir YERSEL
Barış Özkurt
Abdülkadir Şahin
Turgay Çelik
İbrahim Potur

Görevi
Yön. Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Yön. Kurulu Başkan Vekili
Yön. Kurulu Üyesi
Yön. Kurulu Üyesi
Yön. Kurulu Üyesi
Yön. Kurulu Üyesi
Muhasebe Müdürü
Denetçi
Aday Bağımsız Denetim- Sorumlu Ortak Başdenetçi
Aday Bağımsız Denetim- Kıdemli Denetçi
Aday Bağımsız Denetim –Denetçi
Aday Bağımsız Denetim –Denetçi

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketin menfaat sahipleri sadece pay sahipleri olup, pay sahipleri, özel durum açıklamaları,
internet sitesi ve kamuyu aydınlatma formu vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Sermaye Piyasası
Tebliğ hükümleri uyarınca; portföy değeri tabloları her hafta, bilançolarımız 3 ayda bir
açıklanmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla
açıklamaların zamanında ve yeterli bir biçimde yapılması için gerekli özeni göstermektedir.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda, herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirket personel sayısının azlığı nedeniyle insan kaynakları bölümü ve insan kaynakları politikası
oluşturulmamıştır. Dolayısıyla çalışanlarla ilgili sorunlar, temsilci atanması, ayrımcılık gibi konular
söz konusu değildir.
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16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirketimizde bir üretim, satış veya dağıtım faaliyeti söz konusu olmadığından mal ve hizmetlerin
pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik bir çalışma da
yapılmamaktadır.
17. Sosyal Sorumluluk
Şirketin kamuya yönelik bir sosyal çalışma faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket’te üretim faaliyeti söz
konusu olmadığından çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe
açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketimiz yönetim kurulu;
Adı Soyadı
Namık Kemal GÖKALP
Sibel GÖKALP
Şemsihan KARACA
Mehmet Nuri GÖKALP
Oğuzhan TUNCEL
Mehmet BALABAN

Ünvanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim kurulu Üyesi
Yönetim kurulu Üyesi
Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

olmak üzere toplam altı kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu görev süreleri 3 yıl olarak esas
sözleşmede belirlenmiştir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi
mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak
bu yere üye seçer ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin
süresini tamamlar.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulunda
2 bağımsız üye bulunmaktadır.
Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri X, No.22 sayılı Tebliği’nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası
hükmü uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite olarak görev yapmaktadır. Yönetim
Kurulu üyeleri, Genel Kurul’da izin verilmesi kaydıyla şirketle iştigal konuları benzerlik arz eden
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şirketler de dâhil olmak üzere, başka şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmekte
olup, bu hususta başkaca özel bir düzenleme veya sınırlama yoktur.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketimiz yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler, esas sözleşmemiz, SPK mevzuatı ve
Kurumsal Yönetim İlkeleri maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Bir yatırım ortaklığı şirketi olan şirketimizin SPK mevzuatınca misyonu belirlenmiş olup bu
misyona ilişkin vizyonumuzu da yönetim kurulumuzca belirleyerek şirketimizin www.asyayo.com
internet adresi altında “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfasında kamuya açıklanmıştır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VI, No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği’nin 18.maddesi gereğince iç kontrolden sorumlu bir personel ve yönetim kurulu
üyesi atanmıştır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas
sözleşmesinde yer verilmiştir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirketimizin yönetim kurulu, esas sözleşmemizde açıkça belirlendiği, şirket işleri lüzum
gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir
oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir.
Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden
birisinin yazılı isteği üzerine, başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re’sen
çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu karar almak şartı
ile başka yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve
kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif
reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların
muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Red oy veren, kararın altına gerekçesini
yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy
kullanamazlar. Yönetim kurulumuz dönem içinde 18 toplantı yapmış ve karara bağlamıştır.
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24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey
yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile
çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin
konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde
ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve
335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine 19.03.2012 tarihli genel kurul toplantısında izin
verilmiştir. Bugüne kadar Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasında herhangi bir çıkar çatışması
olmamıştır.
25. Etik Kurallar
Yönetim Kurulu tarafından çalışanlar için yazılı olarak etik kurallar oluşturulmamıştır. Bunun
nedeni şirkette çalışan sayısının düşük olması ve personelin etik kurallar hakkında yeterli etik
bilgiye sahip olmalasıdır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
a) Denetimden Sorumlu Komite:
SPK’nın Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında
Tebliğ’in “Denetimden sorumlu komiteler” başlıklı 25’inci maddesi kapsamında Denetimden
sorumlu komite oluşturulmuştur.
Denetimden sorumlu komite bağımsız dış denetimin, iç denetim faaliyetlerinin, etkin, yeterli ve
şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun
seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve
bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
a) Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi SPK’nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde oluşturulmuş ve Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve
Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve
ücret genel kurul tarafından belirlenir. 2011 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine hiçbir ödeme
yapılmamıştır. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi
kullandırmamıştır. 19.03.2011 günü yapılan olağan genel kurulda yönetim kurulu üyelerine 1.250.TL net ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.
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IV – KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ
Şirketimizin 24.01.2012 tarih ve 34 sayılı yönetim kurulu toplantısında;
Şirketimizin yasal kayıtlarına göre 2011 yılı net dönem zararı 228.856,-TL olarak gerçekleşmiştir.
Cari yıl faaliyetlerinden kar oluşmadığı ve şirketimizin kar dağıtımına konu edilebilecek başkaca
kaynakları da bulunmadığı için ortaklarımıza kar dağıtımı yapılamayacağının, 2011 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısında, kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiş olup,
19.03.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında oybirliği ile onaylanmıştır.
ASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

