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TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01/01/2011-31/12/2011 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
I.GİRİŞ
1.Raporun Dönemi

:

Bu rapor 01 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 çalışma dönemini kapsamaktadır.
2.Ortaklığın Unvanı

:

Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş.
3.Dönem İçinde Görevli Kurullar:
Yönetim Kurulu :
Elie ESKENAZI
Seda BİRDAL
Mesut DENİZ
Tamer AKBAL
Şenol RODOPLU

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2011 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında bir yıl için
seçilmişlerdir.30.06.2011 tarihinde şirket ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası yönetim
kurulu değişmiştir.
Namık Kemal GÖKALP
Başkan
Sibel GÖKALP
Başkan Vekili
Şemsihan KARACA
Üye
Oğuzhan TUNCEL
Üye
Mehmet Nuri GÖKALP
Üye
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında
kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir. Yönetim Kurulu lüzum gördükçe ve ayda en az bir defa
toplanır. 2011 yılı içerisinde 32 toplantı yapılmış ve katılım oranı %90 olarak gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X, No:22 sayılı tebliğinin 25. Maddesi (1) numaralı fıkrası hükmü
gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinden Oğuzhan Tuncel ve Şemsihan Karaca denetimden sorumlu komite
üyeleri olarak seçilmişlerdir.
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VI, No:30 sayılı tebliğinin 18. Maddesi gereğince Sibel Gökalp iç
kontrolden sorumlu komite üyesi olarak seçilmiştir.
Denetçi :
Nihat DEMİRTAŞ
Denetçi, 2011 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında bir yıl için seçilmişlerdir ve 2012 yılında
yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görevlidir. Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede
yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür.
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4.Ana Sözleşmede Meydana Gelen Değişiklikler

:

Dönem içinde ana sözleşmede herhangi bir değişiklik olmamıştır.
5.Sermayede Meydana Gelen Değişiklikler

:

Yoktur.
6.Ortak Sayısı :
Şirket payları Borsada işlem gördüğünden ortak sayısı bilinmemektedir.
7.Hisse Senedi Fiyatları

:

Hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği gelişme ay sonları değerleriyle tabloda gösterilmiştir.
Halka Arz Tarihi 24-25-26 Mayıs 2006-İlk İşlem Ayı Haziran 2006
2011 yılı
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

1,20
1,30
1,19
1,15
1,08
1,10
1,09
0,99
1,24
1,24
0,94
0,90

Hisselerimiz, 30/12/2011 tarihinde 0,90 ‘dan kapanmıştır.
8. Kar Dağıtım Politikamız
Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, 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, %20’sinden az olmamak kaydıyla,
ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya
bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şekilde kar dağıtım kararı alınması ve kar dağıtım politikasının
değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilmesi yönünde olacaktır.
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II.FAALİYETLER
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, %0-75 Ters Repo, %0-50 Devlet İç Borçlanma Senedi, %0-20 Döviz
ve %0-10 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 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 internet adresinde yayımlanarak kamuya açıklanmaktadır. Piyasalardaki gelişmeler
yakından takip edilerek riskin azaltılmasına çalışılmaktadır.
İdari Faaliyetler :
YÖNETİM KURULU
Namık Kemal GÖKALP
Sibel GÖKALP
Şemsihan KARACA
Oguzhan TUNCEL
Mehmet Nuri GÖKALP

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye

DENETÇİ
Nihat DEMİRTAŞ
GENEL MÜDÜRLÜK
Namık Kemal GÖKALP
Süleyman ARPASLAN

Genel Müdür
Mali İşler Müdürü

Toplu Sözleşme Uygulamaları :
Şirketimiz toplu sözleşmeye tabi personeli yoktur.
Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu :
Dönem sonu itibariyle şirketin kıdem tazminatı yükü bulunmamaktadır..
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BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI
Rasyonel Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tesbit
edilmiş bulunan tüm selahiyetle mücehhezdir.
III.TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA GENEL BİLGİ
Ünvanı
Merkezi
Kuruluş Tarihi
Faaliyet Konusu
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Ödenmiş Sermaye
Halka Arz Tarihi

:Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş
: İstanbul
: 16.02.2006
: Portföy İşletmeciliği
: 5.000.000-TL
: 2.700.000-TL
: 24-25-26 Mayıs 2006

Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş. 16.02.2006 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
tebliğleri çerçevesinde Ulusal ve Uluslararası borsalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımı suretiyle
portföy işletmeciliği yapmak üzere kurulmuştur. Şirket faaliyet gösterdiği sektördeki 27 kuruluştan biridir.
Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dönem sonu itibari ile şirket portföyünün % 42,70 İMKB’de işlem gören
hisse senetleri, % 57,30 repodan oluşturmuştur. İMKB’de TKSYO hisse koduyla işlem görmektedir.
Şirketimiz son ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir :

ORTAKLAR

2011 SERMAYE YAPISI TL.

1 NAMIK KEMAL GÖKALP İMTİYAZLI
2 NAMIK KEMAL GÖKALP HALKA KAPALI
3 HALKA AÇIK KISIM
TOPLAM

27.000
9.999
2.663.001
2.700.000

IV.TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Kuruluşumuzun bazı özel durum açıklaması olmuştur www.kap.gov.tr sitesine yüklenmiş olup istenildiği
zaman bakılabilir.
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Taksim Yatırım Ortaklığı, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 35.maddesi hükümleri çerçevesinde
“portföy işletmek” le sınırlı faaliyet gösteren ve sermayesinin % 99’u halka açık olan bir
anonim ortaklıktır.
Ortaklığımız, tüm paydaşlarla adil ilişki içinde olmak, işleri yasalar ve etik kurallar
çerçevesinde adil, şeffaf ve hesap verebilir biçimde yürütmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” de yer alan uygulanması zorunlu
ilkelere büyük ölçüde uyum sağlanmış ve tavsiye niteliğindeki diğer ilkelere de uyumun
sağlanması için gayret gösterilmektedir. Bununla birlikte, aşırı bir personel istihdamına, faaliyet
giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Ortaklığımızın ve ortakların temettü gelirlerinin
azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.
Şirket yönetiminin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum konusunda tamamlanması gereken
eksikliklerin en kısa süreçte yapılması konusunda kararlılığı sürmektedir.
A) PAY SAHİPLERİ
1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak Süleyman Arpaslan görevlendirilmiştir.
Pay sahipleri İle İlişkiler Birim Yöneticisi:
Adı Soyadı
Telefon
Faks
E-posta

: Süleyman ARPASLAN
: 0216 557 57 94
: 0216 557 57 07
: suleyman@hfh.com.tr

Pay sahipleriyle ilişkiler biriminin başlıca görevleri;







Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak
üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine
yollanmasını sağlamak,
Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü
hususu gözetmek ve ilgilenmek
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olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların
Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından
kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında
koordinasyonu sağlayan görevli personel olarak Namık Kemal Gökalp görevlendirilmiştir.
Adı Soyadı : Namık Kemal GÖKALP
Telefon
: 0216 557 57 94
Faks
: 0216 557 57 07
E-posta
: namik@hfh.com.tr
Lisans Türü :İleri Düzey
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içinde özel olarak yazılı bilgi talebinde bulunan pay sahibi olmamıştır. Pay sahipleri,
Şirket’in bilgilenme formundan ve İMKB’nda yayınlanan beyanlardan bilgi edinmişlerdir. Pay
sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına
yönelik olarak her türlü bilgi İMKB aracılığıyla duyurulmakta ve elektronik ortamda
www.kap.gov.tr adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
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.
3. Genel Kurul Bilgileri
Şirketimiz 2011 yılında 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısını
29.03.2011 tarihinde gerçekleştirmiştir.
29.03.2011 tarihli 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet, 28.02.2011 tarihinde
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi’nin 11.03.2011 tarih ve 7770 sayılı nüshasında ve Yeni Asya Gazetesi’nin 10.03.2011
tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahibi
ortaklara, iadeli taahhütlü mektupla toplantıya ait davet mektupları gönderilmiştir./ elden imza
karşılığı toplantıya ait davet mektupları verilmiştir.
Toplantıda, Şirket’in toplam 2.700.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 2.700.000 adet
hisseden; A Grubu 27.000.-TL’lik sermayeye karşılık 27.000 adet hissenin vekaleten, B Grubu
2.706.-TL’lik sermayeye karşılık 2.706 adet hissenin asaleten, 1.613.944,25 adet hissenin
vekaleten olmak üzere 1.643.650.25 TL’lik sermayeye karşılık 1.643.650,25 adet hisse temsil
edilmiş olup, gerek kanun gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı
sağlanmıştır.
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Genel Kurulda görüşülecek evraklar İMKB’na gönderilmiş ayrıca ilan edilmiş, Şirket
merkezinde incelemeye açık tutulmuştur. Genel Kurul’a basın veya kamu kurum ve
kuruluşlarından katılım olmamaktadır. Genel Kurul’da her ortak özgürce soru sorabilmekte ve
gündem üzerinde önerge verebilmektedir. Genel Kurullar şirket merkezinde yapılmaktadır.
Şirket merkezi, İstanbul’da gerek ulaşımı gerekse pek çok ortağı ağırlama özelliği olan bir yer
olduğundan ortakların genel kurula katılımı için uygun bir yerdir. Yönetim faaliyet gideri veya
sairnam altında yer alan giderleri minimumda tutmak amacıyla, genel kurulları büyük otellerin
toplantı salonları yerine Şirket merkezinde yapmayı tercih etmektedir. Genel Kurul kararları
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde oluşturulmakta Şirket faaliyetlerinden Kanun
tarafından genel kurur kararına bağlanmamış hususların genel kurula sunulması yönünde Ana
Sözleşmede herhangi bir özel hüküm yoktur. Genel Kurul tutanakları ve sair rapor ve belgeler
Şirket merkezinde ve KAP internet sayfasında tüm yatırımcıların incelemesine açık
tutulmaktadır.
4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket Ana Sözleşmesine göre 27.000 adet A grubu hamiline imtiyazlı ve 2.673.000 adet B
grubu hamiline pay bulunmakta olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A grubu payların
her biri 1.000 oy hakkına B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. TTK hükümleri
çerçevesinde her ortak genel kurula katılıp, oy kullanabilmektedir. Yönetim Kurulu ve
Denetçiler, Ortaklar Genel Kurulunca basit çoğunlukla seçilebilmekte ve herkes bu makamlara
aday olabilmektedir.
Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.
5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirket’in karına katılım konusunda imtiyaz söz konusu değildir.
Şirketimiz kar dağıtımı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümlerine ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine uymaktadır. Kar dağıtım kararı her yıl genel kurulda verilir.
Kar dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar
payından yararlanmaktadır.
6. Payların Devri
Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Hisse
senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.
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B) KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
7. Şirket Bilgilendirme Politikası
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 İstanbul Menkul Kamuyu aydınlatma
sürekliliğinin sağlanması için; www.taksimyo.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. Ayrıca www.taksimyatirim.com.tr
sitesinde bilgilendirme bölümümüz mevcuttur.
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.
8. Özel Durum Açıklamaları
01.01.2011 - 31.12.2011 dönemi içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca
yapılan özel durum açıklamalarının tamamı www.kap.gov.tr de yayınlanmıştır. SPK tarafından
özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım
olmamış ve yapılan açıklamalara ilişkin olarak ek açıklama istenmemiştir.
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9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin hali hazırda kendisine ait internet sitesi bulunmamasına karşın,
www.taksimyo.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. Bu şekilde yatırımcılara ve ortaklara bilgi akışı
sağlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Seri: IV No: 56 sayılı Tebliğ çerçevesinde, internet sitesinde
gerekli iyileştirme ve güncellemeler yapılacaktır.
10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizin ortaklık yapısı, www.taksimyo.com internet adresi altında “Kamuyu Sürekli
Bilgilendirme” sayfasında, faaliyet raporunda ve mali tablo dip notlarında kamuya
açıklanmıştır.
11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesi ve diğer yasal düzenlemeler gereğince
içerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin yasal prosedüre tam olarak uyulması için gerekli bütün
tedbirleri almayı ve bu konuda bir şirket kültürü oluşturmayı amaç edinmiştir. İçeriden
öğrenebilecek durumda olan şirketimiz organizasyon yapısında mevcut olan yönetim kurulu
üyeleri ve diğer yönetim kadrosu faaliyet raporunda ve www.taksimyo.com adresi altında
“Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfasında kamuya açıklanmaktadır.
Adı Soyadı
Namık Kemal GÖKALP
Sibel GÖKALP
Mehmet Nuri GÖKALP
Şemsihan KARACA
Oğuzhan TUNCEL
Süleyman ARPASLAN
Nihat DEMİRTAŞ
Kudret FİKİRLİ
Ozan MISIRLIOĞLU

Görevi
Yön. Kurulu Başkan- Genel Müdür
Yön. Kurulu Başkan Vekili
Yön. Kurulu Üyesi
Yön. Kurulu Üyesi
Yön. Kurulu Üyesi
Muhasebe Müdürü
Denetçi
Rasyonel Bağ. Den. Sorumlu Ortak Başdenetçi
Rasyonel Bağ. Den. Uzman
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C) MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketimiz ile ilgili olarak, TTK hükümleri ve SPK mevzuatı gereği, menfaat sahipleri olan
ortaklar kendilerini ilgilendiren hususlarda genel kurul toplantıları, yönetim kurulu toplantıları,
İMKB Bültenleri, KAP sistemi, gazete ilanları ve şirket merkezinde personelimiz aracılığı ile
bilgilendirilmektedirler.
13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılmaları,
Şirket yönetimi genel kurulda ortaklarca basit oy çoğunluğu ile seçildiğinden menfaat sahipleri
olan ortakların yönetimde temsili esastır. Ortak dışında herhangi bir menfaat sahibi
olmadığından bu kişilerin yönetimde temsili de söz konusu değildir.
14. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin personeli ile ilgili her türlü uygulama 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun olarak
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında SPK mevzuatı gereğince şirket personelimizin de
bulunması gereken eğitim, tecrübe, donanım, sertifika vb. öncelikli olarak sahip olması
istenmektedir.
Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.
15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Portföy işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren şirketimizin faaliyet konusu gereği müşteri
ilişkisi bulunmamaktadır. Dışarıdan tedarik edilen hizmetler ise bağımsız denetim, danışmanlık
ve teknik altyapı konusunda olup, tedarikçi ilişkileri taraflar arasında yapılan sözleşmeler ile
belirlenmektedir.
16. Sosyal Sorumluluk
Yatırım ortaklığı olarak faaliyet gösteren Şirketimizin, faaliyetlerinden dolayı çevreye zarar
vermesi söz konusu değildir. Çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan herhangi
bir dava söz konusu değildir
D) YÖNETİM KURULU
17. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu
üyeliklerinin bulundurulmasının şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha
profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır.
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Önümüzdeki dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: IV No: 56 sayılı
“Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümleri
çerçevesinde yönetim kurulunda bağımsız üyelerin de yer almasıyla ilgili olarak Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nin işaret ettiği standartlar yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Esas Sözleşme uyarınca, Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından 1 yıl için seçilen en
az 3 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin
seçiminde; bir üyenin, B grubu pay sahipleri arasından seçilmesine özen gösterilir.
Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:
Şirket yönetim kurulumuz; 30.09.2011 DEGİŞİKLİGİNE GÖRE
Namık Kemal GÖKALP
Başkan
Sibel GÖKALP
Başkan Vekili
Şemsihan KARACA
Üye
Oğuzhan TUNCEL
Üye
Mehmet Nuri GÖKALP
Üye

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre yönetim kurulu üye seçiminde, üyelerinin çoğunluğunun T.C.
vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda öngörülen
şartları taşımaları gerekmektedir.
19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Yönetim Kurulu, menkul kıymet portföy işletmeciliği alanında faaliyet gören şirketin
sektörünün önde gelen hisse senetleri gerçek anlamda tabana yayılmış, işlem ve derinliği olan
şeffaf bir şirket hedeflemektedir.
Şirketimizin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri www.taksimyo.com.tr internet adresi
altında “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfasında kamuya açıklayıp açıklanmıştır.
20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketimizin faaliyet konusuna uygun oluşturulmuş organizasyon yapısı nedeniyle, yönetim
kurulunca bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmamış olup, şirketimiz genel
kurul tarafından atanan denetçimiz, bağımsız denetim şirketi ve tam tasdik sözleşmesi
imzalanmış şirket tarafından şirketimizin periyodik olarak denetimleri yapılmakta olup, bunun
yanında şirketimizin mali işlerinden sorumlu müdürü tarafından her 3 ayda düzenli olarak mali
tablolar yönetim kurulu üyelerinin görüş ve onayına sunulmaktadır.
Önümüzdeki dönemde bu durum Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerine uyum sağlanması amacıyla
tekrar gözden geçirilecektir.
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21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas
sözleşmesinde yer verilmektedir. Bu konuda ayrıntılar şirket imza sirkülerinde yer almaktadır.
22. Yönetim Kurulu’nun 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. Toplantıya katılamayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy
kullanamazlar. Yönetim kurulumuz dönem içinde 12 toplantı yapmış ve karara bağlamıştır.
23. Şirkette Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 333 ve 334. maddeleri hükümleri
çerçevesinde şirketle işlem yapma hususunda Ortaklar Genel Kurulunca izin verilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilip, verilmeyeceği her yıl yapılan olağan genel kurulunda
ortakların dikkatine sunulmaktadır.
05.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu’nun 334
ve 335. maddeleri uyarınca işlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.
Bugüne kadar Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasında herhangi bir çıkar çatışması
olmamıştır.
24. Etik Kurallar
Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmemekle birlikte, her kademedeki
çalışanımızın uyması gereken yerleşik etik kurallarımız şunlardır;
Görevin yerine getirilmesi ;
Çalışan görevini yasal mevzuat kapsamında dikkatli ve özenli bir şekilde zamanında ve
eksiksiz olarak yerine getirmeli, kurumun yararlarını gözeten, kuruma ve kendine zarar verecek
her türlü davranıştan kaçınan bir tutum içinde olmalıdır.
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Bilgilerin Gizliliği ve çalışma ortamının korunması;
Çalışanlar görev gereği öğrenilen bilgileri yetkili organlar dışında üçüncü kişilere
açıklamamalıdırlar. Çalışanın üst yönetimin bilgisi ve onayı dışında yazılı ve görsel basına
kurumla ilgili açıklama yapması uygun değildir. Kamuya açık yerlerde gizlilik arz eden bilgiler
konuşulmamalıdır. Kurum envanterine kayıtlı herhangi bir eşya kişisel amaçlar için
kullanılmamalıdır. Kuruma ait kıymetlerin açık ve güvensiz bir şekilde bırakılmaması gerekir.
25. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Benzerliği
Şirket, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla
Denetimden Sorumlu Komite oluşturmuştur.
Denetim den sorumlu komite olarak şu kişiler belirlenmiştir.
Şemsihan Karaca
Üye
Oğuzhan Tuncel
Üye
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve nitelikleri, toplanma sıklığı ile ilgili olarak mevzuat
hükümlerine göre faaliyet göstermektedir.
Denetimden Sorumlu Komite dışında kurumsal yönetim komitesi veya başkaca bir komite
oluşturulmamıştır.
Önümüzdeki dönemde Kurumsal yönetim faaliyetlerinin Şirketimiz bünyesinde en uygun
biçimde uygulamaya geçmesini temin etmek amacıyla bir kurumsal yönetim komitesi
oluşturulması yönünde çalışmalarımız mevcuttur.
Şirketimizde mevcut Yönetim Kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri
oluşturulmadığı için bu komitelerin başkanları bağımsız üyelerden oluşmamaktadır.
Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ” hükümlerine uyum sağlanması amacıyla gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
26. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar
Şirket ana sözleşmesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca
tespit olunur.
29.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket’in içinde bulunduğu mali durum
nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
Faaliyet konusu gereği Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerine borç vermesi, kredi kullandırması
söz konusu değildir.

