SERMAYE PİYASASI KURULU

ASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PAYLARIN HALKA ARZI İÇİN İZAHNAME

2012

Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nden
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 5.000.000 TL’den 10.000.000 TL’ye
artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına
ilişkin izahnamedir.
Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 4’üncü maddesi
uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca 12/06/2012 tarih ve Y.O. 187/621 sayı ile
kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca
tekeffülü anlamına gelmez.
SPKn uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir
biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni
göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için
müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve
raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler
nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur.
İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde
yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili
kişiler sorumludur:
Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve aracı kurum Galata Yatırım A.Ş.
izahnamenin tamamından, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 31/12/2011, 31.12.2010
ve 31.12.2009 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarından sorumludur.
İhraçcı
: Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Temsile Yetkili Kişiler : Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Namık Kemal GÖKALP,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sibel GÖKALP
Aracı Kurum
: Galata Yatırım A.Ş.
Temsile Yetkili Kişiler : Genel Müdür Hakan Demirbilek, Genel Müdür Yrd. Ataer Ekener
Yatırımcılara Uyarı:
Bu izahname, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin
edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar
içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım
tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, Ortaklığımızın geleceğe
yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.”

I.

BORSA GÖRÜŞÜ: Yoktur.

II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:Yoktur.

2

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

1.

ÖZET................................................................................................................... 5-14

2.

RİSK FAKTÖRLERİ......................................................................................... 14

3.

ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER............................................................. 15-24

4.

SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER................................................................. 24-25

5.

MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
HAKKINDA BİLGİLER.................................................................................... 26-28

6.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER........... 29-38

7.

GRUP HAKKINDA BİLGİLER......................................................................... 38

8.

İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN
İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER............................................................... 39-40

9.

HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER............................................................... 40-50

10. FİNANSAL DURUM VE FAALİYET SONUÇLARI..................................... 51-54
11. ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI............................................................... 55-56
12. GEÇMİŞ DÖNEM FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORLARI................................................................................... 57
13. ORTAKLIĞIN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİ................................ 57
14. KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI................................................................... 57-58
15. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ.................................................... 58
16. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI…………………... 58-63
17. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN
ALINAN BİLGİLER………………………………………………………….

63

18. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER.................................................................. 63
19. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER.............

64

20. EKLER.................................................................................................................. 64

3

KISALTMA VE TANIMLAR
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: Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
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: Merkezi Kayıt Kuruluşu
:İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
:Kamuyu Aydınlatma Platformu
:Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
:Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
:Sermaye Piyasası Kanunu
:Türk Ticaret Kanunu
:Vergi Usul Kanunu
:Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
:Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği
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1. ÖZET
Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım
kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
a) Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında genel bilgi:
Şirket Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanıyla 16.02.2006 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal
etmek üzere kurulmuştur. Şirket unvanı 21.03.2012 itibariyle Asya Menkul Kıymetler Yatırım
Ortaklığı A.Ş. olarak değişmiştir.
Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Şirket hisseleri halka arz edilmiş ve İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) işlem görmektedir.
Bu çerçevede Şirket;
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.
Şirket, hisse senetlerini aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine
hakim olmak amacı güdemez.
Şirket özellikle;
a)Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.
b)Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu
verebilecek iş ve işlemler yapamaz.
c)Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz.
d)Aracılık faaliyetinde bulunamaz.
e)Mevzuatta yatırım ortaklıkları için yasaklanan işlemleri yapamaz.
Şirket 2.700.000.- TL başlangıç sermayesi 5.000.000.- TL kayıtlı sermaye ile kurulmuştur. Kuruluş
sermayesi dışında biriken faaliyet zararları nedeniyle 30.12.2010 tarihinde 1.815.362,56 TL
tutarında eş zamanlı sermaye azaltım ve artırımı yapmıştır. 21.03.2012 tarihi itibariyle kayıtlı
sermaye tavanı 50.000.000 TL’ye, 02.03.2012 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi 5.000.000
TL’ye artırılmıştır.
b) Risk faktörleri:
i. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler:
Şirketin portföy işletmeciliği kapsamında alım satım yaptığı menkul kıymetlerin piyasa fiyatlarının
değişmesinden kaynaklanabilecek riskler bulunmaktadır.
Şirket’in portföyünün en az % 25'i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi
teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırma zorunluluğu
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bulunduğundan işbu menkul kıymetlerin fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalardan
olumsuz etkilenebilir.
Ortaklığın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karı olmayabilir.Vergi Kanunlarında meydana
gelebilecek değişiklikler Ortaklığın mali durumunda olumsuz etkide bulunabilir.
ii. İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler:
Şirketin payları İMKB’nda işlem görmekte olup, piyasa koşullarına göre piyasa fiyatının
düşmesinden kaynaklanabilecek risk bulunmaktadır.
c) Ortaklığın yönetim ve denetim Kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim
kuruluşu hakkında temel bilgiler:
19 Mart 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirket’in yönetim kurulu üyeleri
3 yıl ve denetçisi bir yıl için görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Adı Soyadı

Görevi

Adresi
Burhaniye Mah.
Karadeniz Cad.
Namık Kemal
Yönetim Kurulu Başkanı No:26/4
GÖKALP
ve Genel Müdür
Üsküdar/İstanbul
Burhaniye Mah.
Karadeniz Cad.
Yönetim Kurulu Başkan No:26/4
Sibel GÖKALP
Vekili
Üsküdar/İstanbul
Burhaniye Mah.
Karadeniz Cad.
Mehmet Nuri
No:26/4
GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi
Üsküdar/İstanbul
Burhaniye Mah.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Karadeniz Cad.
Kurumsal Yönetim
No:26/4
Şemsihan KARACA Komite Üyesi
Üsküdar/İstanbul
Bağımsız Yönetim
KuruluÜyesi,Denetimden Burhaniye Mah.
sorumlu komite üyesi,
Karadeniz Cad.
Kurumsal Yönetim
No:26/4
Oğuzhan TUNCEL Komite Üyesi
Üsküdar/İstanbul
Burhaniye Mah.
Bağımsız Yönetim
Karadeniz Cad.
Mehmet
KuruluÜyesi,Denetimden No:26/4
BALABAN
sorumlu komite üyesi
Üsküdar/İstanbul
Burhaniye Mah.
Karadeniz Cad.
No:26/4
Cihangir YERSEL
Denetçi
Üsküdar/İstanbul

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta
Üstlendiği Görevler

İşletme

Yönetim Kurulu Başkanı,
Genel Müdür

İktisat

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili,

İşletme

Yönetim Kurulu Üyesi

Finans

Yönetim Kurulu Üyesi,
Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi
Bağımsız Yönetim
KuruluÜyesi,Denetimden
sorumlu komite üyesi,
Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi

Finans

Bağımsız Yönetim
KuruluÜyesi,Denetimden
sorumlu komite üyesi

İşletme

Denetçi

Finans

Denetimden sorumlu komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Balaban
ile Oğuzhan Tuncel atanmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Şemsihan Karaca ve Oğuzhan Tuncel atanmıştır.
Ortaklığın yönetiminde söz sahibi olan yöneticiler Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal
Gökalp, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sibel Gökalp icracı üye olarak görev yapmaktadır.
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Son üç yıllık döneme ilişkin solo finansal tabloların bağımsız denetimi Rasyonel Bağımsız
Denetim ve YMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bağımsız denetim
raporlarına Şirket’in www.asyayo.com ve www.kap.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.
d) İhraca ilişkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi:
Ortaklığın 17.04.2012 tarihinde yapılan 45 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketin
5.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 5.000.000.-TL
artırılarak 10.000.000-TL’sına (%100 bedelli)yükseltilmesine karar verilmiştir.
Nakit olarak artırılan 5.000.000-TL’lık sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin, 50.000.TL’lık kısmı A grubu nama yazılı olarak ve 4.950.000.-TL’lık kısmı B grubu hamiline yazılı
hisse olarak çıkarılacaktır.
Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 5.000.000.-TL’lık sermayeyi temsil eden hisse senetlerine
ilişkin yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden (1 hisse = 1 TL) 30 gün süreyle
kullandırılmasına, A grubu mevcut hisse sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında yeni çıkarılan A
grubu hisse senetlerinden, B grubu mevcut hisse sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında yeni
çıkarılan B grubu hisse senetlerinden verilmesine karar verilmiştir.
Diğer taraftan, yönetim kurulunun 07.06.2012 tarih ve 48 sayılı toplantısında, yeni pay alma
haklarının kullanım süresinin 30 gün yerine 60 gün olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 60 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi ilan
edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi
tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir.
Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerine ilişkin yeni pay alma haklarının
kullanılmasından sonra kalan paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa değerinden
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda oluşacak fiyat üzerinden satılacaktır. Borsada satış
süresi 5 iş günüdür.
Rüçhan hakkı kullanım tarihlerinin 18 Haziran 2012 - 16 Ağustos 2012 arasında; borsada satışın ise
24-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılması hedeflenmektedir.
Şirket’in imtiyazlı pay sahibi ve yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, bedelli sermaye
artırımı başvurusu kapsamında, çıkarılmış sermayesinin artırılması sırasında mevcut ortaklar
tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde, kalan payların İMKB birincil
piyasasında satışı gerçekleşmeyen kısmının nominal değerin altında kalmamak şartı ile ilgili gün
geçerli olan Borsa fiyatı üzerinden tamamlayacağına dair taahhüt vermiştir.
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e) Seçilmiş finansal bilgiler, finansal tablolara ilişkin özet veriler ve bunlara ilişkin önemli
değişiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu:
Aşağıda yer alan seçilmiş finansal bilgiler Ortaklığın kamuya duyurulan finansal tablolarından
alınmıştır.
Bilanço
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Bilanço (TL) Geçmemiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar

31.03.2012

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

4.760.374

2.421.224

2.651.720

1.345.588

7.066

6.159

308

236

4.747.308

2.409.065

2.650.859

829.462

Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar

514.964
6.000

6.000

Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar

553

926

11.450

12.377

635

4.447

11.450

12.377

45

317

590

4.130

Ticari Alacaklar
Maddi Varlıklar(Net)
Maddi Olmayan Varlıklar (Net)
TOPLAM VARLIKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar (Net)

4.771.824

2.433.601

2.652.355

1.350.035

14.760

29.007

12.980

382.648

1.200

12.390

9.673

378.791

9.673

590

İlişkili Taraflara Tic. Borçlar
Diğer Taraflara Tic. Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

12.390

378.201

13.560

16.617

3.307

3.857

Uzun Vadeli Yükümlülükler

3.851

2.701

8.627

5.327

Kıdem Tazminatı Karşılığı

3.851

2.701

8.627

5.327

ÖZ KAYNAKLAR

4.753.213

2.401.893

2.630.749

962.060

Ödenmiş Sermaye

5.000.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

0

77.423

77.423

51.320

-228.856

-146.674

Geşmiş Yıl Kar/Zararları

-298.107

-146.947

TOPLAM KAYNAKLAR

4.771.824

2.433.601

Kardan Kısıtlanmış Yedekler
Net Dönem Karı/Zararı

8

-113.158
-1.624.782

2.652.355

1.350.035

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu(TL)

Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş

SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER

31.03.2012

Satış Gelirleri

178.295.255 433.699.220 433.699.220 181.988.060 208.880.766

Satışların Maaliyeti (-)

-178127083 433.533.752 433.533.752 181.900.314 208.722.161

31.03.2011

BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI

221.808

67.607

132.525

87.746

86.607

-170.137

-68.243

-439.625

-218.399

-267.072

158.605

134.490

0

18.633
-90.631
-71998

Diğer Faaliyet Gelirleri

FAALİYET KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ DÖNEM KARI
ZARARI

55.305

31.12.2009

53.636

Diğer Faaliyet Giderleri (-)

-32.944

31.12.2010

Esas Faaliyet Gelir Ve Giderleri
Faiz .Ücret. Prim. Komisyon ve
Diğ. Gelirler
Faiz .Ücret. Prim. Komisyon ve
Diğ. Gelirler
Finans Sektörü Faaliyetlerinden
Brüt Kar/Zarar

Genel Yönetim Giderleri (-)

45.587

31.12.2011

-351

-47.370

-56.245

-16.021

-1.682

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-183.147

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-113.159

SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER DÖNEM
KARI ZARARI

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-113.159

DÖNEM KAR/ZARAR

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-113.159

Hisse Başına Kar / Zarar

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910

Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse
Başına Kazanç

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse
Başına Seyreltilmiş Kazanç

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910
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Ortaklığın 31.03.2012 tarihi itibariyle finansman yapısı ve borçluluk durumu aşağıdaki gibidir;
Bağımsız
Denetimden
Finansman Yapısı ve Borçluluk Durumu
Geçmemiş Tutar
(TL) 31.03.2012
Kısa vadeli yükümlülükler
14.760
Garantili
0
Teminatlı
0
Garantisiz/Teminatsız (Satıcılar ve Vergiler
14.760
Yasal Yükümlülükler)
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli
3.851
borçların kısa vadeli kısımları hariç)
Garantili
0
Teminatlı
0
Garantisiz/Teminatsız
(Kıdem
tazminatı
3.851
karşılığı)
0
Özkaynaklar
4.753.213
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye
5.000.000
Yasal yedekler
0
Diğer yedekler
0
Geçmiş Yıllar K/Z
-298.107
Net Dönem K/Z
51.320
Diğer
0
TOPLAM
4.771.824
Net Borçluluk Durumu
0
A. Nakit
7.066
B. Nakit Benzerleri
4.747.308
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
D. Likidite (A+B+C)
6.000
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa
Vadeli Kısmı
H. Diğer Finansal Borçlar
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Tutar
(TL) 31.12.2011
29.007
0
0
29.007
2.701
0
0
2.701
0
2.401.893
2.700.000
0
77.423
-146.674
-228.856
0
2.433.601
Tutar (TL)
0
6.159
2.409.065
2.415.224
6.000
0
0
0
0

-4.760.374

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)

-2.421.224

K. Uzun Vadeli Banka Kredileri
L. Tahviller
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler

0
0
0

N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)

0

O. Net Finansal Borçluluk (J+N)

-4.760.374

10

-2.421.224

f) İhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit girişinin kullanım yerleri:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VI, No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği’nde belirtilen asgari çıkarılmış sermaye yükümlülüğünü yerine getirmek,
Yönetilen fonun yeterli büyüklüğe ulaşması ile sabit giderlerin portföy getirisine olumsuz etkisini
asgari düzeye indirmek amacıyla mevcut çıkarılmış sermayenin 5.000.000.-TL’den 10.000.000.TL’na artırılması kararlaştırılmıştır.
Şirketimiz yapılacak sermaye artışı neticesinde 5.000.000.-TL nakit girişi hedeflenmekte olup, bu
nakit Şirketin sahip olduğu sabit ve değişken getirili menkul kıymetler portföyünün büyütülmesinde
ve çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.
g) Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler:
Şirket’in toplam varlıkları 2009 yılında ekonomik krizin de etkisiyle %13 azalmış ve 1.345.588
TL’ye inmiştir. 2010 yılında ise toplam varlıklar 1.815.362 TL tutarındaki sermaye arttırımı
nedeniyle 3.652.355 TL’ye ulaşmıştır.
Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerindeki dalgalanmalar, menkul kıymet alım-satım işlemlerinin
takas günü- T+1 ve T+2 -valörlerinden kaynaklanmaktadır.
Şirketin 2011 yılı brüt satış karı 2010 yılına göre %66 oranında artarak 132.525 TL olarak
gerçekleştirmiştir.
Şirket’in 2008 yılında ülkemiz ve dünyada yaşanan global krizin etkisiyle 902 bin TL zarar
etmesi mevcut portföyün erimesine ve genel yönetim giderlerinin portföy verimini olumsuz
etkilemesine, dolayısıyla 2009 yılının 113 bin TL ve 2010 yılının 146 bin TL zararla
sonuçlanmasına yol açmıştır. 2011 yılında imtiyazlı payların devri nedeniyle personel
değişikliğine gidilmiş, ayrılan personele ödenen kıdem tazminatları, yeni alınan personele ilişkin
maliyetler ve diğer genel yönetim giderlerindeki artış nedeniyle 228 bin TL zararla
sonuçlanmıştır. 2012 ilk çeyreğinde ise İMKB’ındaki yükseliş trendinin etkisiyle 51 bin TL kar
elde edilmiştir.
h) Personel hakkında bilgi:
Ortaklıkta son durum itibariyle üst ve orta düzey 2 yönetici ve 2 idari personel görev yapmaktadır.
Ortaklığın şubesi bulunmadığından sözkonusu personelin tamamı İstanbul’da bulunan merkez
ofiste görev almaktadır.
i) Ortaklık yapısı ve ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgiler:
31.03.2012 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı
Namık Kemal GÖKALP A Grubu İmtiyazlı

Sermaye Payı

Pay Oranı

50.000,00

1,00

Namık Kemal GÖKALP B Grubu

3.341.000,00

66,82

Halka Açık Kısım

1.609.000,00

32,18

TOPLAM

5.000.000,00

100,00
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Ortaklığın ilişkili taraflarla yapılan iş ve işlemleri, bu izahnamede yer verilen 31.03.2012,
31.12.2011, 31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihli finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. İlgili
finansal tablolara www.kap.gov.tr ve www.asyayo.com adreslerinden ulaşılabilir.
30.06.2011 tarihinde yapılan pay devri sonucunda, Compagnie financiere de camondo'nun Şirket
sermayesinde sahip bulunduğu imtiyazlı A grubu 27.000 adet ve 1.613.944,25 adet B grubu pay
ile Seda Birdal’a ait 2.700 adet B grubu paylar Namık Kemal Gökalp'e devredilmiştir.
İş bu pay devri ile birlikte Namık Kemal GÖKALP’in hakim ortağı bulunduğu Hedef Finansal
Hizmetler A.Ş. de ilişkili taraflara dahil olmuş, ancak iki şirket arasında herhangi bir işlem
yapılmamıştır.
Konu hakkındaki ayrıntılı bilgiler izahnamenin (9) nolu bölümünde açıklanmaktadır.
j) İhraca ve Borsada işlem görmeye ilişkin bilgiler (satış ve dağıtım esasları, mevcut
paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb.):
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Borsa'da Satış yöntemiyle
satılacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak sureti ile ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin
satış süresi içinde İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden
birine başvurmaları gerekmektedir. İşlem yapmaya yetkili üye listesine www.imkb.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.
Talep edilecek pay miktarı 1 TL nominal değerli paylar ve katları şeklinde olacaktır.
Bu sermaye artırımında pay almak sureti ile ortak olan tasarruf sahipleri pay bedellerini işlem
yaptıkları İMKB üyesi aracı kuruma yatıracaklardır.
Halka arzda herhangi bir yüklenim bulunmamaktadır. Galata Yatırım A.Ş. satışa “En İyi Gayret
Aracılığı” ile aracılık edecektir.
Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları SPK Mevzuatı çerçevesinde MKK
nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Tahmini Halka Arz Maliyeti (TL)
-SPK Kurul Kayıt Ücreti
-İMKB Kota Alma Bedeli
-Aracılık Komisyonu
-Ticaret Sicil Harcı, noter vs. masraflar
Satışa sunulan payların nominal değeri
Pay Başına düşen birim maliyet

25.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
9.000,00
5.000.000,00
0,005
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Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

Pay
Grubu
A
B

Nama/Hamiline
Nama
Hamiline

Bir Payın
Nominal Değeri
(TL)
1,00
1,00

Pay Sayısı
50.000
4.950.000
TOPLAM

Nominal Değerleri
Toplamı (TL)
50.000,00
4.950.000,00
5.000.000,00

k) Ek Bilgiler (sermaye tutarı, esas sözleşmenin önemli hükümleri, incelemeye açık
belgeler):
Önemli esas sözleşme maddeleri ve Sermaye Tutarı:

SERMAYE VE PAYLAR:
MADDE 11- Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000,00 TL’dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL itibari
değerde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından son 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 sure için yetki alması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 5.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 TL. itibari
değerde 5.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermayenin 50.000 (Ellibin) TL’lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 4.950.000
(Dörtmilyondokuzyüzellibin) TL’lik kısmı (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların
her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları
sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B
grubu pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu
imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak
çıkarılacaktır.
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ:
MADDE 16- Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen en az 5
üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında
aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
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İncelemeye açık tutulacak belgeler:
İzahname, Ortaklığın bağımsız denetim raporları, finansal tabloları ve anasözleşmesi Burhaniye
Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilievler Sit. 34676 Üsküdar / İstanbul adresindeki ortaklığın
merkezi ve başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulacaktır. Söz konusu
belgeler www.kap.gov.tr ve www.asyayo.com adreslerinde yayımlanmaktadır.

2. RİSK FAKTÖRLERİ
2.1 Ortaklığa ve İçinde Bulunulan Sektöre İlişkin Riskler:
Şirketin portföy işletmeciliği kapsamında alım satımını yaptığı menkul kıymetlerin piyasa
fiyatlarının değişmesinden kaynaklanabilecek riskler bulunmaktadır.
Portföy değerinin en az % 25'i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi
teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırılır.
Ortaklığın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karı olmayabilir.
Vergi Kanunlarında meydana gelebilecek değişiklikler Ortaklığın mali durumunda
olumsuz etkide bulunabilir.
2.2 İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler:
i) İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler:
Ortaklığın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karı olmayabilir. Kar dağıtımı
yapılırken, TTK ve SPKn'nun ilgili hükümlerine uygun davranılır.
ii) İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına ilişkin Riskler:
Şirket payları halka arz öncesinde aktif olarak İMKB’de işlem görmektedir. Şirketin
fınansal performansının beklentilerin altında oluşması veya piyasa koşullarının olumsuzluğu
durumunda Şirket paylarının fiyatı düşebilir.
İhraç edilen ortaklık payları temettü ve sermaye artırım politikalarından etkilenebilir.
Bunlara ek olarak pay sahipleri Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi
Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payı
oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler
yapıldıktan sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.
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3. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER
3.1. Tanıtıcı Bilgiler
Ticaret Unvanı
Merkez Adresi
Fiili Yönetim Adresi

: Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
: Burhaniye Mh. Karadeniz Cd. No: 26/4 Pk:
34676 Üsküdar/İstanbul
: Burhaniye Mh. Karadeniz Cd. No: 26/4 Pk:
34676 Üsküdar/İstanbul
Sicili : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Bağlı Bulunduğu Ticaret
Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat
Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve
Faaliyet Konusu

:
:
:
:
:

578747
16/02/2006
Süresiz
T.C. Kanunları
MADDE 5- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin
düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR
ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in
faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve
yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.
Bu çerçevede Şirket;
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.
Şirket,
hisse
senetlerini
aldıkları
ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve
yönetimine hâkim olmak amacı güdemez.

Telefon ve Faks Numaraları
İnternet Adresi
Bilinen Ortak Sayısı

: 0216 557 57 94 – 0216 557 57 07
: www.asyayo.com
: Ortaklık paylarının Borsada işlem
nedeniyle
ortak
sayısı
tam
bilinmemektedir.
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görmesi
olarak

3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi
Şirket Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanıyla 16.02.2006 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal
etmek üzere kurulmuştur. Şirket unvanı 21.03.2012 itibariyle Asya Menkul Kıymetler Yatırım
Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Şirket hisseleri halka arz edilmiş ve İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) işlem görmektedir.
Bu çerçevede Şirket;
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.
Şirket, hisse senetlerini aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine
hakim olmak amacı güdemez.
Şirket özellikle;
a)Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.
b)Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu
verebilecek iş ve işlemler yapamaz.
c)Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz.
d)Aracılık faaliyetinde bulunamaz.
e)Mevzuatta yatırım ortaklıkları için yasaklanan işlemleri yapamaz.
Şirket 2.700.000.- TL başlangıç sermayesi, 5.000.000.- TL kayıtlı sermaye ile kurulmuştur. Kuruluş
sermayesi dışında biriken faaliyet zararları nedeniyle 30.12.2010 (tescil tarihi) tarihinde
1.815.362,56 TL eş zamanlı sermaye azaltım ve artırımı yapmıştır. 21.03.2012 (tescil tarihi) tarihi
itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL’ye, 02.03.2012 (tescil tarihi) tarihi itibariyle
çıkarılmış sermayesi 5.000.000 TL’ye artırılmıştır.
Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine
tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde imtiyazlı payların devri SPK iznine tabidir.
3.3. Esas Sözleşmeye İlişkin Bilgiler
Esas sözleşmenin tam metni şirket internet adresi www.asyayo.com ve www.kap.gov.tr’de yer
almaktadır. Esas sözleşmeye ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmektedir.
3.3.1. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında
bilgi:
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu
payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.
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3.3.2. Payların devrine ilişkin esaslar:
Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine
tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde imtiyazlı payların devri SPK iznine tabidir.
3.3.3. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:
MADDE 11-Sermaye ve Hisse Senetleri
Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan
paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.
Seri: VI, No: 30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin Payların
Türü ve Devri başlıklı 14.maddesinin 4. fıkrası kapsamında Tebliğin yayım tarihinden önce imtiyaz
veren menkul kıymet ihraç etmiş olan ortaklıklar hiçbir şekilde ilave imtiyaz yaratamazlar.
3.3.4. Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin usuller ile
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:
MADDE 25- Genel Kurul Toplantıları:
Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir
defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi hükmü göz önüne alınarak, Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.
Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul toplantısının yukarıda belirtilen süre içinde yapılmamasından
Türk Ticaret Kanunu'nun 336'ncı maddesinin beşinci bendi uyarınca sorumludur.
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.
Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.
Genel Kurul toplantılarında her pay sahibine bir oy hakkı verir. Ancak, Yönetim Kurulu seçiminde
A grubu her bir pay sahibine bin oy hakkı, B grubu her pay ise sahibine bir oy hakkı verir.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu
ve ilgili olduğu hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 26- Toplantı Yeri:
Genel Kurul Toplantıları, Şirket merkezinde yapılır.

MADDE 27- Toplantıda Komiser Bulunması:
Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında
alınacak kararlar geçersizdir.
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MADDE 28- Temsilci Tayini:
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil
ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Vekaleten oy kullanmaya ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yetki
belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler.
Kanuni temsil hallerinde, kanuni temsilci aracılığıyla oy kullanma genel hükümlere tabidir.
MADDE 29- Oyların Kullanılma Şekli:
Genel Kurul toplantılarında oylar, vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el
kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda
birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.
MADDE 30- İlan ve Reklamlar:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir
gazetede yapılır.
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri gereğince, toplantı tarihinden en az 3 hafta evvel yapılması zorunludur.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438'inci
maddeleri uygulanır.
Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme
yükümlülükleri saklıdır.
Şirketle ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan kamunun
aydınlatılmasına ilişkin hükümlere uyulur.
3.3.5. Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve
engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
3.3.6. Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen
koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler
hakkında bilgi:
Yoktur.
3.3.7. Yönetim ve denetim kurullarına ilişkin hükümlerin özetleri:
MADDE 16- Yönetim Kurulu ve Görev Süresi:
Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen en az 5 üyeden teşkil
olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir
başkan ve başkan yardımcısı seçer.
Yönetim Kurulu'nun görev süresi en çok 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden
seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk
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Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici
olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin
süresini tamamlar.
MADDE 23- Denetçiler ve Görev Süresi:
Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan 1 yıl için görev yapmak üzere 1 denetçi
seçer.
Denetçi bir kişi ise onun, birden çok kişi ise, yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olması gereklidir.
Görev süresi sona eren denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Vazifeleri biten yönetim kurulu
üyeleri, genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemez.
3.4. Faaliyet Hakkında Bilgiler
3.4.1. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek
şekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi:
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 etmektedir. 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 ve 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
ve www.asyayo.com adreslerinde yayımlanarak kamuya
açıklanmaktadır. Piyasalardaki gelişmeler yakından takip edilerek riskin azaltılmasına
çalışılmaktadır.
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3.4.2. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri
ile avantaj ve dezavantajları 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.
Şirket’in faaliyet gösterdiği menkul kıymet yatırım ortaklığı sektöründe 31.03.2012 tarihi
itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na bağlı toplam 26 menkul kıymet yatırım ortaklığı
bulunmakta ve bunların Piyasa Değerleri toplamı 603.347.000 TL’dir. Şirket sektör içerisinde
5.500.000 TL piyasa değeri ile 23. sırada bulunmaktadır. (Tablo verileri www.imkb.gov.tr
adresinden alınmıştır.)
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kurum

Piyasa Değeri
(Bin TL)

İŞ YAT. ORT.
EURO KAPİTAL YAT. ORT.
YAPI KREDİ B TİPİ YAT.ORT.
AK B TİPİ YAT. ORT.
EURO B TİPİ YAT. ORT.
TSKB YAT. ORT.
DENİZ YAT. ORT.
VAKIF YAT. ORT.
ALTERNATİF YAT.ORT.
GARANTİ YAT. ORT.
FİNANS YAT. ORT.
ECZACIBAŞI YAT. ORT.
İNFOTREND B TİPİ YAT.ORT.
EURO TREND YAT. ORT.
ATA YAT. ORT.
İNFO YAT. ORT.
GEDİK YAT.ORT.
TAÇ YAT. ORT.
OYAK YAT. ORT.
MARBAŞ B TİPİ YAT. ORT.

160.248
73.800
44.624
33.120
29.904
24.126
23.676
22.950
21.600
21.300
21.240
18.480
12.800
12.649
10.966
10.665
9.224
9.216
7.245
6.538
20

21
22
23
24
25
26

COSMOS YAT. ORT.
ATLANTİS YAT. ORT.
ASYA YAT. ORT.
TACİRLER YAT. ORT.
ATLAS YAT. ORT.
M. YILMAZ YAT.ORT.

6.000
5.820
5.500
4.450
4.256
2.950

Toplam

603.347

3.4.3. Son üç yıl itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi
yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:
Şirket’in satış gelirleri Portföy İşletmeciliği faaliyeti kapsamında Hisse senedi ve Devlet iç
borçlanma senetleri satışından oluşmaktadır. Ortaklığın merkez dışında örgütlenmesi
bulunmadığından faaliyetlerini tek coğrafi bölgede sürdürmektedir.

Satış Gelirleri
–Hisse Senetleri Satışları
–Ters Repo Satışları
Satışların Maaliyeti (-)
–Hisse Senetleri Maliyeti
–Ters Repo Maliyetleri
–Diğer Satışların Maliyeti
Esas
Faaliyetlerden
Gelir
Giderleri
Brüt Kar Zarar

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

433.699.220
374.251
433.324.969
-433.533.752
-305.000
-433.218.344
-10.408

181.988.060
6.656.740
175.331.319
-181.955.619
-6.653.358
-175.287.076
-15.185

208.880.766
69.693.379
139.187.387
-208.812.793
-69.584.889
-139.137.273
-90.631

-32.944
132.525

55.305
87.746

18.633
86.607

ve

3.4.4. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın tamamlanmış önemli yatırımları ve
bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:
Yoktur.
3.4.5. Ortaklık tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi,
coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:
Yoktur.
3.4.6. Ortaklıkla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi:
Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde olduğu için portföy işletmeciliğinden elde ettiği
kurum kazançları Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.
Ayrıca, GVK’nun geçici 67. Maddesine göre;
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler
yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden 01.10.2006 tarihine kadar %10,
01.10.2006 tarihinden itibaren %0 oranında tevkifat yapılır.
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3.4.7. Ortaklığın yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında
ortaklığı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında
bilgi:
Yoktur.
3.4.8. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın araştırma ve geliştirme politikaları ile
sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak
üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:
Yoktur.
3.4.9. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz
konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında
ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:
Yoktur.
3.4.10. Ortaklığın ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, mali vb. anlaşmalar ile ortaklığın faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu
anlaşmalara bağlı olduğuna ilişkin özet bilgi:
Yoktur.
3.4.11. Son finansal tablo tarihi itibariyle ortaklığın finansal kiralama yolu ile edinilmiş
bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu veya yönetim kurulu kararı uyarınca ortaklıkça
edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklara ilişkin bilgi:
Yoktur.
3.4.12. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde
rayiç/gerçeğe uygun değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:
Yoktur.
3.4.13. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları
hakkında bilgi:
Yoktur.
3.4.14. Ortaklığın maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm
hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.
3.4.15. Son üç yılda, ortaklığın veya grup şirketlerinden herhangi birinin taraf olduğu,
olağan ticari faaliyetler nedeniyle imzalanan sözleşmeler hariç olmak üzere, ortaklığın ilgili
olduğu önemli sözleşmelerin özeti:
Yoktur.
3.4.16. Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet
alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu sayıda görülen önemli değişiklikler
hakkında açıklama:
Ortaklıkta son durum itibariyle üst ve orta düzey 2 yönetici ve 2 idari personel görev yapmaktadır.
Ortaklığın şubesi bulunmadığından söz konusu personelin tamamı İstanbul’da bulunan merkez
ofiste görev almaktadır. Personelin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmamaktadır.
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3.4.17. Personelin ortaklığa fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:
Yoktur.
3.4.18. Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara verme
haline ilişkin bilgi:
Yoktur.
3.4.19. Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli
etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim
işlemleri:
Yoktur.
3.4.20. Son üç yıldaki finansal yatırım politikaları:
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 etmektedir. 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 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 ve 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 ve www.asyayo.com. internet adresinde yayımlanarak kamuya
açıklanmaktadır. Piyasalardaki gelişmeler yakından takip edilerek riskin azaltılmasına
çalışılmaktadır.
Şirket portföy sınırlamaları açısından ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyar.
3.5. Eğilim Bilgileri
3.5.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler
hakkında bilgi:
Yoktur.
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3.5.2. Ortaklığın finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler,
belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
Yoktur.
4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
4.1. Bilanço

Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Bilanço (TL) Geçmemiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar

31.03.2012

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

4.760.374

2.421.224

2.651.720

1.345.588

7.066

6.159

308
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4.747.308

2.409.065

2.650.859

829.462

Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar

514.964
6.000

6.000

Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar

553

926

11.450

12.377

635

4.447

11.450

12.377

45

317

590

4.130

Ticari Alacaklar
Maddi Varlıklar(Net)
Maddi Olmayan Varlıklar (Net)
TOPLAM VARLIKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar (Net)

4.771.824

2.433.601

2.652.355

1.350.035

14.760

29.007

12.980

382.648

1.200

12.390

9.673

378.791

9.673

590

İlişkili Taraflara Tic. Borçlar
Diğer Taraflara Tic. Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

12.390

378.201

13.560

16.617

3.307

3.857

Uzun Vadeli Yükümlülükler

3.851

2.701

8.627

5.327

Kıdem Tazminatı Karşılığı

3.851

2.701

8.627

5.327

ÖZ KAYNAKLAR

4.753.213

2.401.893

2.630.749

962.060

Ödenmiş Sermaye

5.000.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

0

77.423

77.423

51.320

-228.856

-146.674

Geşmiş Yıl Kar/Zararları

-298.107

-146.947

TOPLAM KAYNAKLAR

4.771.824

2.433.601

Kardan Kısıtlanmış Yedekler
Net Dönem Karı/Zararı
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-113.158
-1.624.782

2.652.355

1.350.035

4.2. Gelir Tablosu

Gelir Tablosu(TL)

Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş

SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER

31.03.2012

Satış Gelirleri

178.295.255 433.699.220 433.699.220 181.988.060 208.880.766

Satışların Maaliyeti (-)

-178127083 433.533.752 433.533.752 181.900.314 208.722.161

31.03.2011

BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI

221.808

67.607

132.525

87.746

86.607

-170.137

-68.243

-439.625

-218.399

-267.072

158.605

134.490

0

18.633
-90.631
-71998

Diğer Faaliyet Gelirleri

FAALİYET KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ DÖNEM KARI
ZARARI

55.305

31.12.2009

53.636

Diğer Faaliyet Giderleri (-)

-32.944

31.12.2010

Esas Faaliyet Gelir Ve Giderleri
Faiz .Ücret. Prim. Komisyon ve
Diğ. Gelirler
Faiz .Ücret. Prim. Komisyon ve
Diğ. Gelirler
Finans Sektörü Faaliyetlerinden
Brüt Kar/Zarar

Genel Yönetim Giderleri (-)

45.587

31.12.2011

-351

-47.370

-56.245

-16.021

-1.682

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-183.147

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-113.159

SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER DÖNEM
KARI ZARARI

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-113.159

DÖNEM KAR/ZARAR

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-113.159

Hisse Başına Kar / Zarar

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910

Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse
Başına Kazanç

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse
Başına Seyreltilmiş Kazanç

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910
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5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HAKKINDA
BİLGİLER
5.1

5.2

Kayıtlı Sermaye Tavanı

: 50.000.000,00

Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi

: 5.000.000,00

Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy
hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve
tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
31.05.2012
Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı
Namık Kemal GÖKALP A Grubu İmtiyazlı
Namık Kemal GÖKALP B Grubu*
Halka Açık Kısım
TOPLAM
*Borsadaki alımları kapsamaktadır.

Sermaye Payı

Pay Oranı
50.000,00
3.341.000,00
1.609.000,00
5.000.000,00

1,00
66,82
32,18
100,00

5.3

Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi
ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Yoktur.

5.4

Ortaklığın yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı,
yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için
alınan tedbirler:
Şirket’in 50.000 adet her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı imtiyazlı
hisse senedi bulunmaktadır. Bu hisse senetlerinin herbiri yönetim kurulu üye
seçiminde 1.000 oy hakkına sahiptir ve tamamı Namık Kemal Gökalp’e aittir.
Namık Kemal Gökalp’in yönetim hakimiyetinin kaynağı, yönetim kurulu üye
seçiminde imtiyazı bulunan A grubu hisse senetlerine sahip olmasıdır.

5.5

Sermayeyi temsil eden paylara ilişkin bilgi:
Grubu Nama/
Hamiline
Olduğu

İmtiyazları
(Kimin Bir
sahip olduğu. Türü)
Nominal
(TL)

A

Nama

B

Hamiline

Yönetim
kurulu
üyelerinin seçiminde oy
imtiyazı
Yoktur.

1,00

TOPLAM
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Payın Toplam TL
Değeri

Sermayeye
Oranı (%)

50.000,00

1

1,00 4.950.000,00
5.000.000,00

99
100

5.6

Ortaklığın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan
veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ortaklık paylarının adedi, defter değeri
ve nominal değeri:
Yoktur.

5.7

Ortaklığın yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar hakkında
bilgi:
Yoktur.

5.8

Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları,
yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer
işlemlere ilişkin bilgi:
Ortaklık biriken faaliyet zararları nedeniyle 1.815.362,56 TL eş zamanlı sermaye azatlım
ve artırımı yapmıştır(Tescil Tarihi 30.12.2011).
Ortaklık çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 2.700.000.- TL’den
5.000.000.- TL’na artırmış ve 02.03.2012 tarihinde tescil ettirmiştir.

5.9

Son 3 yılda sermayenin % 10’undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında
bilgi:
Yoktur.

5.10

Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının
bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve
niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin
açıklamalar:
Ortaklık 02.03.2012 tarihinde (tescil tarihi) tamamı nakden karşılanmak üzere
2.700.000.-TL olan çıkarılmış sermayesini 5.000.000.-TL’na artırmıştır.

5.11

Varantlı sermaye piyasası araçları, oydan yoksun paylar, hisse senedine
dönüştürülebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası
araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin
bilgi:
Yoktur.

5.12

Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile
opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu
opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
Yoktur.

5.13

Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. payların sayısı ve niteliği
hakkında bilgi:
Yoktur.
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5.14

Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp
görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına
ilişkin bilgi:
Yoktur.

5.15

Borsada işlem görmesi amaçlanan sermaye piyasası araçlarıyla eş zamanlı olarak,
- Söz konusu araçlarla aynı grupta yer alanların tahsisli satışa konu edilmesi veya
satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,
- Söz konusu araçların başka bir grubunun tahsisli satışa ya da halka arza konu
edilmesi durumunda
bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının
sayısı ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.

5.16

İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ortaklık halihazırda halka
açık bir ortaklık ise;
- Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme
teklifleri,
- Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları
hakkında bilgi:
Yoktur.
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6. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER
6.1

Ortaklığın genel organizasyon şeması:

6.2

Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Adı Soyadı
Namık
Kemal
GÖKALP
Sibel
GÖKALP
Mehmet
Nuri
GÖKALP
Şemsihan
KARACA

Seçildiği
Görevi
Tarih
Yönetim
Kurulu
Başkanı ve Genel
Müdür
19.03.2012
Yönetim
Kurulu
Başkan Vekili
19.03.2012
Yönetim
Üyesi

Kurulu
19.03.2012

Ortaklıktaki
Görev Sermaye
Süresi Payı
İş Adresi
Buhaniye Mh. Karadeniz
Cd. No:26/4 Üsküdar/
3 yıl
3.391.000 İstanbul
Buhaniye Mh. Karadeniz
Cd. No:26/4 Üsküdar/
3 yıl
1 İstanbul
Buhaniye Mh. Karadeniz
Cd. No:26/4 Üsküdar/
3 yıl
1 İstanbul
Buhaniye Mh. Karadeniz
Cd. No:26/4 Üsküdar/
3 yıl
1 İstanbul

Yönetim
Kurulu
Üyesi
19.03.2012
Bağımsız Yön.Krl.
Üyesi, Denetimden
Oğuzhan
sorumlu
komite
TUNCEL
üyesi
19.03.2012 3 yıl
Bağımsız Yön.Krl.
Üyesi, Denetimden
Mehmet
sorumlu
komite
BALABAN üyesi
19.03.2012 3 yıl

6.3

Buhaniye Mh. Karadeniz
Cd. No:26/4 Üsküdar/
1 İstanbul
Buhaniye Mh. Karadeniz
Cd. No:26/4 Üsküdar/
1 İstanbul

Son
5
Ortaklıkta
Üstlendiği
Görevler

Yılda

Yön. Krl. Başkanı
ve Genel Müdür
Yön. Krl.
Vekili

Bşk.

Yön.Krl. Üyesi
Yön.Krl. Üyesi
Bağımsız Yön.Krl.
Üyesi, Denetimden
sorumlu
komite
üyesi
Bağımsız Yön.Krl.
Üyesi, Denetimden
sorumlu
komite
üyesi

Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar
hakkında bilgi:
Yoktur.
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6.4

Yönetim kurulu üyelerinin son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu
veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu
yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip
etmediğine dair bilgi:
Adı Soyadı

Ortaklık
DışındakiGörevi
Yönetim
Kurulu
Başkanı ve Genel
Müdür

Görevli
Olduğu
Kurum Kuruluş
Sermaye Payı TL

Hedef
Finansal
Hizmetler A.Ş.,
Hedef
Girişim
Yönetim
Kurulu Sermayesi
Yatırım
Başkanı
Ortaklığı A.Ş.
Namık Kemal
GÖKALP
Yönetim
Kurulu
Başkanı ve Genel Hedef Mali Yatırımlar
Müdür
Holding A.Ş.
Yönetim
Kurulu
Başkanı ve Genel Kapital
Yatırım
Müdür
Holding A.Ş.
Yönetim
Kurulu Hedef
Finansal
Başkan Vekili
Hizmetler A.Ş.
Yönetim
Kurulu Hedef
Girişim
Başkan Vekili Genel Sermayesi
Yatırım
Müdür
Ortaklığı A.Ş.
Sibel GÖKALP
Yönetim
Kurulu
Başkan Vekili Genel Hedef Mali Yatırımlar
Müdür
Holding A.Ş.
Yönetim
Kurulu Kapital
Yatırım
Başkan Vekili
Holding A.Ş.
Yönetim
Kurulu Hedef
Finansal
Üyesi
Hizmetler A.Ş.
Hedef
Girişim
Mehmet Nuri
Yönetim Kurulu
Sermayesi
Yatırım
GÖKALP
Üyesi
Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu
Hedef Mali Yatırımlar
Üyesi
Holding A.Ş.
Hedef
Girişim
Yönetim Kurulu
Sermayesi
Yatırım
Üyesi
Ortaklığı A.Ş.
Şemsihan KARACA Yönetim Kurulu
Kapital
Yatırım
Üyesi
Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu
Hedef Mali Yatırımlar
Üyesi
Holding A.Ş.
Kapital
Yatırım
Bağımsız Yön.Krl.
Holding A.Ş.
Üyesi
Oğuzhan TUNCEL
Hedef Mali Yatırımlar
Bağımsız Yön.Krl.
Holding A.Ş.
Üyesi
Kapital
Yatırım
Bağımsız Yön.Krl.
Holding A.Ş.
Üyesi
Mehmet
BALABAN
Hedef Mali Yatırımlar
Bağımsız Yön.Krl.
Holding A.Ş.
Üyesi
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Görev
Durumu

1.049.160 Devam
(%99,92) ediyor
4.996.000 Devam
(%99,92) ediyor
Sona erdi
Sona erdi
210 Devam
(%0,02) ediyor
1.000 Devam
(%0,02) ediyor
Sona erdi
-

Sona erdi
210 Devam
(%0,02) ediyor
1.000 Devam
(%0,02) ediyor

-

Sona erdi
1.000 Devam
(%0,02) ediyor

-

Sona erdi
Sona erdi
Sona erdi
Sona erdi
Sona erdi
Sona erdi

6.5

Ortaklığın denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:
Adı Soyadı
Cihangir Yersel

Son 5 Yılda Ortaklıkta
İş Adresi
Üstlendiği Görevler
Görev Süresi
Burhaniye Mh. Karadeniz Cd.
No:26/4 Üsküdar/İstanbul
Denetçi
1 yıl

6.6

Denetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar
hakkında bilgi:
Yoktur.

6.7

Denetim kurulu üyelerinin son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu
veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki
üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:
Yoktur.

6.8

Yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin bilgi:
Adı
Soyadı
Namık
Kemal
GÖKALP
Sibel
GÖKALP
Mehmet
Nuri
GÖKALP
Şemsihan
KARACA

6.9

Görevi

İş Adresi

Yönetim
Kurulu Burhaniye Mh. Karadeniz
Başkanı ve Genel Cd . No:26/4
Müdür
Üsküdar/İstanbul
Burhaniye Mh. Karadeniz
Yönetim
Kurulu
Cd. No:26/4
Başkan Vk.
Üsküdar/İstanbul
Burhaniye Mh. Karadeniz
Yönetim
Kurulu
Cd. No:26/4
Üyesi
Üsküdar/İstanbul
Burhaniye Mh. Karadeniz
Yönetim
Kurulu
Cd. No:26/4
Üyesi
Üsküdar/İstanbul

Son
5
Yılda
Sermaye Pay
Ortaklıkta
Payı
Oranı
Üstlendiği
(TL)
(%)
Görevler
Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel
50.000
1.00
Müdür
Yönetim Kurulu
Başkan Vk.

1

0,00

Yönetim Kurulu
Üyesi

1

0,00

Yönetim Kur lu
Üyesi

1

0.00

Yönetimde söz sahibi olan personelin son beş yılda yönetim ve denetim kurullarında
bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları ve bu yönetim ve denetim
kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:
Adı Soyadı

Namık Kemal
GÖKALP

Ortaklık
DışındakiGörevi
Yönetim
Kurulu
Başkanı
ve
Genel
Müdür
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Yönetim
Kurulu
Başkanı
ve
Genel
Müdür
Yönetim
Kurulu
Başkanı
ve
Genel

Görevli Olduğu Kurum Sermaye
Kuruluş
Payı TL
Hedef Finansal Hizmetler
A.Ş.,
Hedef Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hedef Mali Yatırımlar
Holding A.Ş.
Kapital Yatırım Holding
A.Ş.
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Görev
Durumu

Devam
1.049.160 ediyor
Devam
4.996.000 ediyor
Sona erdi
-

Sona erdi

Sibel GÖKALP

Müdür
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Nuri
GÖKALP

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Şemsihan KARACA

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Hedef Finansal Hizmetler
A.Ş.
Hedef Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hedef Mali Yatırımlar
Holding A.Ş.
Kapital Yatırım Holding
A.Ş.
Hedef Finansal Hizmetler
A.Ş.
Hedef Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hedef Mali Yatırımlar
Holding A.Ş.
Hedef Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kapital Yatırım Holding
A.Ş.
Hedef Mali Yatırımlar
Holding A.Ş.

Devam
10 ediyor
Devam
1.000 ediyor
-

Sona erdi

-

Sona erdi
Devam
10 ediyor
Devam
1.000 ediyor

-

Sona erdi
Devam
1.000 ediyor

-

Sona erdi
Sona erdi

6.10 Yönetimde söz sahibi olan personelin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları
opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
6.11 Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin
yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
Namık Kemal GÖKALP (Yönetim Kurulu Başkanı) Anadolu Üniversitesi İşletme
Fakültesi mezunu olup 2004 yılında Marmara Üniversitesi Sermaye piyasaları ve Borsa
dalında Yüksek Lisans yapmıştır. 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde Finans ve Bankacılık konusunda doktorasını tamamlamıştır. İş tecrübesine
ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:
2012-Devam
2011- Devam
2011- Devam
2010 - 2011
2008 - 2011
2006 –2011
2004 - 2005

2002 - 2003

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Krl. Başkanı
Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yön.Krl.Bşk/Genel Müdür
Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.
Yön. Krl. Bşk
Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yön.Krl.Bşk.
Galata Yatırım A.Ş.
Koordinatör, Kurumsal Finansman
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pazarlama – Satış ve Şubelerden Sorumlu Müdür, Yatırım Ortaklıkları
portföy yöneticiliği (Atlas ve Avrasya yatırım ortaklıkları)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Şube Müdürlüğü
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1998 - 2002
1996 - 1998
1992 - 1996

Ege Yatırım A.Ş.
Elmadağ Şube Müdürlüğü, Yurtiçi Vip Yönetmen
Global Menkul Değerler A.Ş.
Nuruosmaniye irtibat bürosu sorumlusu
Çağrı Menkul Değerler A.Ş.
Kapalıçarşı irtibat bürosu sorumlusu

Sibel GÖKALP (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesinden mezun olmuştur. İş tecrübesine ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:
2012-Devam
2011-Devam
2011- Devam
2010 - 2011
2008 – 2011
2000 - 2002
1998 - 1999

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür
Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
Yön.Krl.Bşk. Vekili Genel Müdür
Hedef Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu üyesi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Uzman Yardımcısı
İntermedya Yayıncılık A.Ş.
İntermedya Ekonomi dergisi Borsa ve Finans Muhabiri
İntermedya Para Dergisi Borsa ve Finans Muhabiri
İntermedya Global Gazetesi Finans Editörü

Mehmet Nuri GÖKALP (Yönetim Kurulu Üyesi) İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme
Bölümünde öğrenimine devam etmektedir. İş tecrübesine ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer
almaktadır:
2012-Devam
2011 - Devam
2011- Devam

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Şemsihan KARACA (Yönetim Kurulu Üyesi) 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme
Lisans Bölümünden mezun olmuştur. İş tecrübesine ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer
almaktadır:
2012-Devam
2011- Devam
2009 - 2011
2005 - 2007

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu üyesi
Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu üyesi
Tema-sis Bilişim LTD. ŞTİ
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İşletme Yöneticiliği
Oğuzhan TUNCEL (Yönetim Kurulu Üyesi) 1997’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000 yılında Marmara Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. İş tecrübesine
ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:
2011- Devam
2004 - Devam
1999 - 2002
1998 - 1999
1996 - 1998

Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orego Metal San. Tic Ltd. Şti
Genel Müdür
Finansbank Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Yöneticisi (A ve B tipi yatırım fonları, kurumsal portföyler)
Egebank Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yöneticisi
Global Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Uzmanı

Mehmet BALABAN (Yönetim Kurulu Üyesi) 2005’de İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesinden mezun olmuştur. 2005 yılında City Univercity Of Newyork’da Ekonomi
dalında Yüksek Lisans yapmıştır. İş tecrübesine ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:
2011- 2011
2011- 2011
2005 - Devam
2003 - 2005
2001 - 2003

Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Kapital Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Balaban Teknoloji
Yönetim Kurulu Üyesi
Ez-routers Networking Inc.
Kurucu Başkan
T-Net Technology Inc.
Newyork Şube Yöneticisi

6.12 Ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ortaklığın kurucularına ilişkin bilgi:
Yoktur.
6.13 Ortaklığın mevcut yönetim, denetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan
personel ile ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık
ilişkileri hakkında bilgi:
Namık Kemal GÖKALP ve Sibel GÖKALP evlidir. Namık Kemal GÖKALP, Şemsihan
KARACA kardeştir. Namık Kemal GÖKALP, Mehmet Nuri GÖKALP ’in amcasıdır.
Ortaklığın kurucuları arasında akrabalık ilişkisi yoktur.
6.14 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz
sahibi olan personel hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai kovuşturma
ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu
hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığı hakkında bilgi:
Yoktur.
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6.15 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz
sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyesi veya yönetimde söz sahibi
olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
6.16 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz
sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek
kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında
bilgi:
Yoktur.
6.17 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz
sahibi olan personelin yönetim ve denetim organlarındaki üyeliklerine veya ortaklıktaki
yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip
verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
6.18 - Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ortaklık son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucuların ortaklığa karşı görevleri ile şahsi çıkarları
arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
- Bu kişilerin yönetim veya denetim kurullarında veya üst yönetimde görev almaları
için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar
hakkında bilgi:
Yoktur.
- Bu kişilere belirli bir süre ortaklığın sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda
getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
6.19 Ortaklığın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve
bu komitelerin görev tanımları:
a) Denetimden Sorumlu Komite:
Adı Soyadı

Oğuzhan
TUNCEL
Mehmet
BALABAN

Görevi

Bağımsız
Yönetim
Kurulu Üyesi
Bağımsız
Yönetim
Kurulu Üyesi

İş Adresi

Burhaniye Mh. Karadeniz Cd.
No:26/4 Üsküdar/İstanbul
Burhaniye Mh. Karadeniz Cd.
No:26/4 Üsküdar/İstanbul

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği
Görevler

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetimden sorumlu Komite
Üyesi,
Kurumsal
Yönetim
Komitesi Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetimden sorumlu Komite
Üyesi

Denetimden sorumlu komite üyeleri, SPK’nın Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’in “Denetimden sorumlu komiteler” başlıklı
25’inci maddesi kapsamında, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra
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fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim
kurulu üyelerinden oluşacak şekilde belirlenmiştir.
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.
Komite, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve
uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve Şirketin sorumlu yöneticileri
ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin
Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve
bunların mali tablolar üzerindeki etkisini araştırır.
Komite, Şirketin mali tabloları, iç kontrol sistemi, bağımsız denetim faaliyeti veya faaliyet
konusu ile ilgili ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.
Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçları Komite
tarafından gözden geçirilir,
Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler
denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Bu
kapsamda Komite, bağımsız dış denetçinin Şirketin denetimine ilişkin her türlü ücret ve
tazminatını onaylar.
Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim yaklaşımını gözden
geçirir; çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında
Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
b) Kurumsal Yönetim Komitesi
Adı Soyadı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği
Görevler

Görevi

İş Adresi

Şemsihan
KARACA

Yönetim
Kurulu Üyesi

Burhaniye Mh. Karadeniz Cd.
No:26/4 Üsküdar/İstanbul

Oğuzhan
TUNCEL

Bağımsız
Yönetim
Kurulu Üyesi

Burhaniye Mh. Karadeniz Cd.
No:26/4 Üsküdar/İstanbul

Yönetim Kurulu Üyesi,Kurumsal
Yönetim Komitesi Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetimden sorumlu Komite
Üyesi,
Kurumsal
Yönetim
Komitesi Üyesi

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.
Komite, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
Bu kapsamda komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Şirketin ve hissedarların
yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve
iştiraklerinin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir.
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Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi
ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler
konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
Komite, yönetim kuruluna uygun adaylar saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi
konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi
konularında çalışmalar yapar. Komite, yönetim kurulu ve yöneticilerin sayısı ile ilgili öneriler
geliştirir, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer
planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve
gözetimini yapar.
6.20 Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların
Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca kurulması zorunlu olan ortaklığın pay
sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi hakkında bilgi:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan
Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca Ortaklığımızda Pay
Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Birim Yöneticisi olarak Süleyman ARPASLAN
görevlendirilmiştir.
Pay sahipleri İle İlişkiler Birim Yöneticisi:
Adı Soyadı : Süleyman ARPASLAN
Telefon
: 0216 557 57 94
Faks
: 0216 557 57 07
E-posta
: suleyman@hfh.com.tr
6.21 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 personelin adı, soyadı ve
iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü:
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
6.22 Son yıllık hesap dönemi itibariyle ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile
yönetimde söz sahibi personeline;
- Ortaklık ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmet için ödenen ve sağlanan
şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler de dahil olmak üzere her türlü ücret ve faydaların
tutarı ve türü: Brüt ücretler ve Huzur Hakları toplamı:123.440 TL’dir. (31.12.2011)
- Emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri faydaları ödeyebilmek için ortaklık
veya bağlı ortaklıklarının ödediği veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:
Yürürlükteki iş kanunu hükümleri uyarınca Şirket çalışanlarına 3.851 TL kıdem tazminatı
karşılığı ayrılmıştır (31.03.2012).
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6.23 Son yıllık hesap dönemi itibariyle ortaklık ve bağlı ortaklıklar tarafından, yönetim ve
denetim kurulu üyelerine ve yönetici personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak
ödemeler/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:
Yoktur.
6.24 Ortaklığın kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğine dair açıklama,
kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumu ve kurumsal yönetim ilkelerine
uyulmuyorsa bunun nedenine ilişkin gerekçeli açıklama:
Ortaklık, 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
uyum sağlamış ve tavsiye niteliğindeki diğer ilkelere de uyumun sağlanması için azami
gayret gösterilmektedir. Bununla birlikte, aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini
arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Ortaklığın ve ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol
açacak yapılanmalardan uzak durulmuştur.
Şirket yönetiminin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum konusunda tamamlanması gereken
eksikliklerin en kısa süreçte yapılması konusunda kararlılığı sürmektedir.
Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu ortaklığımızın faaliyet raporunda www.asyayo.com
adresinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
7.1

Ortaklığın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet
konuları, ortaklıkla olan ilişkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri:
Ortaklığın hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Namık Kemal GÖKALP ;
Şirketlere finansal danışmanlık vermek üzere faaliyet gösteren Hedef Finansal Hizmetler
A.Ş. ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nde hakim ortak, yönetim
kurulu başkanıdır.
Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyesi Sibel GÖKALP de Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.’ de
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ de
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevindedir.
Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Gökalp Hedef Finansal Hizmetler
A.Ş.’de ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ de Yönetim Kurulu
Üyesidir.
Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyesi Şemsihan Karaca Hedef Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Üyesidir.
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7.2

Unvanı, merkezi, iştirak ve oy hakkı oran ve tutarları gibi bilgiler dahil olmak
üzere ortaklığın doğrudan ya da dolaylı tüm bağlı ortaklıklarının dökümü:
Yoktur.

7.3

Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ortaklığın finansal yatırımları
hakkında bilgi:
Yoktur.

8. İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA
BİLGİLER
Şirket’in ilişkili tarafları hissedarları, personeli, onların sahibi olduğu şirketler, bunların yöneticileri
ve ilişkili oldukları bilinen diğer kişiler ve kuruluşlar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmıştır.
Ortaklığın ilişkili taraf işlemleri (önceki unvanı) Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin MKYO
faaliyetleri çerçevesinde menkul kıymet işlemlerini kurucu ortağı Taksim Yatırım A.Ş. aracılığı
ile gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır.
Ortaklığın ilişkili taraflarla yapılan iş ve işlemleri, bu izahnamede yer verilen 31.03.2012,
31.12.2011, 31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihli finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. İlgili
finansal tablolara www.kap.gov.tr ve www.asyayo.com adreslerinden ulaşılabilir.
İlişkili Taraflarla İşlemler
İlişkili taraflardan alacaklarda Taksim Yatırım A.Ş. ile portföy yönetimine dayalı ticari ilişki ile
Taksim Emlak Yön. A.Ş. ile olan kiralama işlemine dayalı ticari ilişki ifade edilmektedir.
31 Mart
2012
Taksim Emlak A.Ş. Kiralama İşlemi
(KDV Hariç)*
Taksim Yatırım A.Ş. Portföy
Yönetimi İçin Ödenenler
Portföy Yönetim Ücreti (Bsmv
hariç)
Aracılık Komisyonları (Bsmv
hariç)
Hisse Senedi Alım Satım Toplamı
İMKB de
Ters Repo Baglama Toplamı
İMKB de

31 Aralık
2011

0

0

0

0

0

31 Aralık
2010

31
Aralık 2009

6.000

6.000

0

8.943

29.471

0

0

14.273

0

0

0

0

13.310.098
175.287.00
0

85.997
138.133.69
3
139.426.00
0

*Taksim Emlak A.Ş. ile kiracı ve kiralayan olarak ticari ilişki mevcuttur.
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Diger
31 Mart 2012

31 Aralık
2011

31 Aralık
2010

31 Aralık
2009

Yönetim kurulu üyelerine saglanan
4.248
0
3.587
43.594
menfaatler (1)
Üst
Yönetime
Sağlanan
49.271
123.440
59.100
49.413
Menfaatler
Brüt
ücret
yoluyla
saglanan
49.271
123.440
56.400
48.047
menfaatler
Yemek ücreti
0
0
2.700
1.366
Toplam
53.519
123.440
62.687
93.077
(1)Yönetim kurulu üyelerine sağlanan menfaatler genel kurul kararı ile ödenen brüt huzur hakkı

ücretleridir.Yönetim kurulu üyelerine Şubat 2010 ayından itibaren huzur hakkı ücretleri yönetim
kurulu ve genel kurul kararı ile ödenmemiştir. 19.03.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında
yönetim kuruluna 1.250,00 TL net ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.
9. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER
9.1

Yetkili organ kararları:
Ortaklığın 17.04.2012 tarihinde yapılan 45 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında,
Şirketin 5.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak
üzere 5.000.000.-TL artırılarak 10.000.000-TL’sına (%100 bedelli)artırılmasına,
Nakit olarak artırılan 5.000.000-TL’lık sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin,
50.000.-TL’lık kısmının 3. tertip A grubu nama yazılı olarak ve 4.950.000.-TL’lık
kısmının 3. tertip B grubu hamiline yazılı hisse olarak çıkarılmasına,
Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 5.000.000.-TL’lık sermayeyi temsil eden hisse
senetlerine ilişkin yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden (1 hisse = 1 TL) 30
gün süreyle kullandırılmasına, A grubu mevcut hisse sahiplerinin rüçhan hakları
karşılığında yeni çıkarılan A grubu hisse senetlerinden, B grubu mevcut hisse
sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında yeni çıkarılan B grubu hisse senetlerinden
verilmesine,
Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerine ilişkin yeni pay alma
haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar nominal değerin altında olmamak üzere
piyasa değerinden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda oluşacak fiyat üzerinden
satılmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürün
tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Diğer taraftan, yönetim kurulunun 07.06.2012 tarih ve 48 sayılı toplantısında, yeni
pay alma haklarının kullanım süresinin 30 gün yerine 60 gün olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
Şirket’in imtiyazlı pay sahibi ve yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, bedelli
sermaye artırımı başvurusu kapsamında, çıkarılmış sermayesinin artırılması sırasında
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mevcut ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması halinde, kalan
payların İMKB birincil piyasasında satışı gerçekleşmeyen kısmının nominal değerin
altında kalmamak şartı ile ilgili gün geçerli olan Borsa fiyatı üzerinden tamamlayacağına
dair taahhüt vermiştir.

9.2

Satışı yapılacak paylar ile ilgili bilgi:
Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler
aşağıdadır.
Pay
Grubu
A
B

9.3.

Nama/Hamiline
Bir Payın
Olduğu
Nominal Değeri
(TL)
Nama
1,00
Hamiline
1,00

Pay Sayısı

Nominal
Değerleri
Toplamı(TL)
50.000
50.000
4.950.000
4.950.000
TOPLAM
5.000.000,00

Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgi:
Yoktur.

9.4

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:
Yoktur.
b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar
ile ilgili bilgi:
Yoktur.
c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:
Yoktur.

9.5

Satışı yapılacak payların yatırımcılara sağladığı haklar:
Kârdan pay alma hakkı Hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne,
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. (SPKn
md.15),
Tasfiyeden pay alma hakkı: Şirketin ihfisahı halinde her pay sahibi infisah eden şirket
mallarının kullanılması hakkında esas mukavelede başkaca bir hüküm olmadığı
takdirde,tasfiye neticesine payı nispetinde iştirak hakkını haizdir. (TTK md. 455),
Bedelsiz pay edinme hakkı : Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında,
bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. (SPKn md. 15),
Yeni pay alma hakkı : Umumi heyetin esas sermayenin artırılmasına mütaallik
kararında aksine şart olmadıkça pay sahiplerinden her biri yeni hisse senetlerinden şirket
sermayesindeki payı ile mütenasip miktarını alabilir. (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye
sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12),
Genel kurula katılma hakkı : Pay sahipleri; organların tayini, hesapların tasdik ve
kazancın dağıtılması gibi şirket işlerine mütaallik haklarını umumi heyet toplantılarında
kullanırlar. (TTK md. 360),
Genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTKmd. 375, md. 369), oy hakkı Her
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hisse senedi en az bir rey hakkı verir. Bu esasa aykırı olmamak şartiyle hisse senetlerinin
maliklerine vereceği rey hakkının sayısı esas mukavele ile tayin olunur. (TTK
md.373,374),
Bilgi alma hakkı : Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl
dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte
umumi heyetin adi toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez adresinde ve
şubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur. (SPKn md.16, TTK md. 362),
İnceleme ve denetleme hakkı: Pay sahipleri, şüpheli gördükleri noktalara murakıpların
dikkat nazarlarını çekmeye ve lüzumlu izahatı istemiye salahiyetlidirler. (TTK md.363),
İptal davası açma hakkı: kanun veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi
niyet esaslarına aykırı olan umumi heyet kararları aleyhine,tarihlerinden itibaren üç ay
içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası
açabilirler (TTK md. 381-384, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md.
12)
Diğer taraftan , TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen
"azınlık hakları", ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri
tarafından kullanılır (SPKn md. 11).
9.6

Kardan Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgi:
a) Hak kazanılan tarih: İhraç edilen paylar; sermaye artırımının tescil edildiği/yeni pay
alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüe hak
kazanır, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiş olması halinde
ilk kez 2012 yılının karından temettü hakkı elde eder. Ancak payların satış süresi içinde
yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi sona ererse, hesap
döneminin son gününü takip eden tarihten sonra satılan paylar 2013 yılının kârından
temettü alabilecektir.
b) Zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar
payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım
tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve
temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan
Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun
hükümleri uygulanır.
c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay
sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Yoktur.
d) Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif
mahiyette olup olmadığı:
Kar Payı hesaplanırken Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No:27 “Sermaye Piyasası
Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı
Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”ine ve kar dağıtımına ilişkin olarak
aldığı kararlara uyulacaktır.
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9.7

a) Bu artırımda ihraç edilecek paylara ilişkin zorunlu çağrı, satın alma ve/veya
satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:
İsteğe bağlı olarak yapılan kısmi çağrı, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi
bir yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya
dolaylı olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını iktisap edenler, diğer
ortaklara ait payları da satın almak üzere çağrıda bulunmak zorunda olup, halka açık
anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak çağrıya ilişkin esaslar Kurul’un Seri:IV,
No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nde
düzenlenmiştir.
b) Son yıl hesap dönemi ve cari hesap yılı içinde yapılan çağrı yoluyla ortaklığın
paylarını toplama teklifleri, bu tekliflerle ilgili fiyat veya değiştirme şartları ve bu
tekliflerin sonucu hakkında bilgi:

9.8

Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde Compagnie financiere
de camondo'nun sahip bulunduğu imtiyazlı A grubu 27.000 adet, 1.613.944,25 adet
B grubu ve Seda Birdal’a ait 2.700 adet B grubu payların Namık Kemal Gökalp'e
devri neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri IV No:44 Çağrı yoluyla
Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca 19/09/201130/09/2011 tarihleri arasında 1,00 TL nominal değerli pay için 1,242 TL fiyattan
çağrıda bulunulmuş ve yapılan çağrıya 7 yatırımcıdan 137.097 adet katılım
olmuştur.
Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler
a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma
nedenlerine ilişkin bilgi:
Yeni pay alma hakları kısıtlanmamaktadır.
b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı:
Yoktur.
c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı
alınıp alınmadığı:
Yoktur.
d) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 60 gündür. Bu sürenin başlangıç ve
bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi,
bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir.
e) Ortakların ödenmiş/çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma
oranı: %100
f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi :
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklar, pay bedellerini hesaplarının
bulunduğu aracı kuruluşlar aracılığıyla yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde
tam ve nakit olarak yatıracaklardır.
Galata Yatırım A.Ş. pay bedellerini Asya Katılım Bankası A.Ş.
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Karaköy Şubesinde Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına açılan
TR880020800067033107860004 IBAN numaralı hesaba, yeni pay alma hakkı kullanım
süresi içinde nakit olarak yatıracaklardır.
g) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:
Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar
31 Aralık 2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu
tarihten sonra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de (MKK) kayden izlenmeye başlanmıştır.
Bu çerçevede, halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, yeni
pay alma haklarını kullanabilmek için öncelikle yeni pay alma hakkı kullanım süresi
içinde tamamlanacak şekilde Burhaniye Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilievler
Sitesi Üsküdar/İstanbul adresine müracaat ederek, hisse senetlerini kaydileştirmeleri
gerekmektedir.
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse
senetleri borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi,
kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, Merkezi Kayıt Kuruluşunda hak
sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.
Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar
i)Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklar, ortaklıkla da mutabık kalınan yeni
pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlar aracılığıyla Asya Katılım Bankası
A.Ş. Karaköy Şubesinde Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına
TR880020800067033107860004 IBAN numaralı hesaba, yeni pay alma hakkı kullanım
süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.
ii)Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi
halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.
ii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız,
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.
Başvuru yerleri:
1. Galata Yatırım A.Ş.
Kılıçalipaşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:23/2 Dursun Han SalıpazarıBeyoğlu İstanbul
Tel: +90 212 393 39 00 Faks: +90 212 293 10 10
www.galatamenkul.com.tr
h) Yeni pay alma sirkülerinin ilan edileceği yerler: www.kap.gov.tr ve
www.asyayo.com adresinde ilan edilecektir.
9.9

Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve
bir payın satın alma fiyatı:
Şirket’in imtiyazlı pay sahibi ve yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp,
bedelli sermaye artırımı başvurusu kapsamında, çıkarılmış sermayesinin artırılması
sırasında mevcut ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının bulunması
halinde, kalan payların İMKB birincil piyasasında satışı gerçekleşmeyen kısmının
nominal değerin altında kalmamak şartı ile ilgili gün geçerli olan Borsa fiyatı
üzerinden tamamlayacağına dair taahhüt vermiştir.
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9.10

Halka arz tutarı:
Yapılacak sermaye artırımı ile 5.000.000.-TL nominal değerli pay ihraç edilecektir. Yeni
pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine arz
edilecektir.

9.11

Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerine ilişkin yeni pay alma
haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar nominal değerin altında olmamak
üzere piyasa değerinden İMKB’de oluşacak fiyat üzerinden satılacaktır. Borsada
satış süresi 5 iş günüdür.

9.12

1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde
kullanılan yöntemler:
Yeni pay alma haklarını kullanılmasından sonra kalan paylar, nominal değerin
altında olmamak kaydıyla İMKB’de oluşan fiyat üzerinden satılacaktır.

9.13

Yönetim veya denetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin veya ilişkili
kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) son yıl içerisinde
iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları halka arz konusu paylar
için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:
Namık Kemal GÖKALP, Compagnie Financiere De Camondo ve Seda BİRDAL ile
09/05/2011 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi ve SPK’nun 17/06/2011 tarih,
19/581 sayılı izin yazısına istinaden; Şirket’in A grubu 27.000 adet imtiyazlı paylarını
toplam 400.000.-TL bedel karşılığında ve B grubu 1.616.644,25 adet paylarını
1.616.644,25 TL bedelle 30.06.2011 tarihinde fiilen devralmıştır.

9.14

Satış yöntemi ve başvuru şekli:
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Borsa'da Satış
yöntemiyle satılacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak sureti ile ortak olmak
isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde İMKB'de işlem yapamaya yetkili
aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir.
İşlem yapmaya yetkili üye listesine www.imkb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

9.15

Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:
Talep edilecek pay miktarı 1 TL nominal değerli paylar ve katları şeklinde
olacaktır.

9.16

Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Bu sermaye artırımında pay almak sureti ile ortak olan tasarruf sahipleri pay
bedellerini işlem yaptıkları İMKB üyesi kuruma yatıracaklardır.

9.17

Başvuru yerleri:
Bu sermaye artırımında pay almak sureti ile ortak olmak isteyen tasarruf
sahiplerinin satış süresi içinde İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan
oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. İşlem yapmaya yetkili
üye listesine www.imkb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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9.18

Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:
Halka arz sonuçları, Seri:VIII, No:66 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka
Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”nde yer alan esaslar çerçevesinde
dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden ilk iş günü Kurul’un özel durumların
kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

9.19

Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi:
a) Satışa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluş/kuruluşlar
(konsorsiyum lider/liderleri ayrıca belirtilecektir), aracılığın niteliği ve yüklenimde
bulunulan payların tutarı ile satışa sunulan toplam paylara oranı:
Galata Yatırım A.Ş. satışa “En İyi Gayret aracılığı” ile aracılık edecektir.
Yüklenimde bulunulan pay yoktur.
b) Yüklenimde bulunulmayan payların tutarı:
Yüklenimde bulunulmayan payların nominal değeri 5.000.000 TL dir.
c) Aracılık sözleşmesinin tarihi ve bu sözleşmede yer alan önemli hususlar:
Galata Yatırım A.Ş. ile 18.04.2012 tarihinde akdedilmiştir. Sermaye artırımında
mevcut hissedarlar tarafından kullanılmayan yeni pay alma hakları İMKB Birincil
Piyasası’nda “Borsada Satış Yöntemi” ile halka arz edilecektir. Bu arzdan pay
almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde
İMKB’de işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan birine başvurmaları
gerekmektedir.
Galata Yatırım A.Ş. halka arz edilen payların tasarruf sahiplerine ulaşmasında en
iyi gayreti gösterecektir. Bu kapsamda,
a) Bedelli sermaye artırım işlemleri ile kullanılmayan yeni pay alma
haklarının İMKB’de satışı işlemlerinin yürütülmesini, ortaklara yönelik
duyuru ve tasarruf sahipleri için duyuruda belirtilen süreler boyunca ilgili
yasa ve mevzuat hükümleri uyarınca gerekli gayreti göstermeyi ve bu
sözleşmede yazılı koşullarda aracılık etmeyi,
b) Bedelli artırım süresinin bitmesini takiben bedelli artırıma iştirak etmeyen
pay sahiplerine ait kullanılmamış yeni pay alma haklarının İMKB Birincil
Piyasası’nda satışını Şirket’in talimatları doğrultusunda gerçekleştirmeyi ve
elde edilen satış gelirini özel hesaba yatırmayı,
c) Kamuya mal olmamış ve kendi araştırmalarına dayanmayan gizli bilgileri,
mevzuat gereği açıklaması zorunlu olan durumlar hariç sözleşme süresi
sona erdikten sonra da gizli tutmayı taahhüt eder.
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9.20

Payların dağıtım zamanı ve yeri:
Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları SPK Mevzuatı çerçevesinde
MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

9.21

Halka arza ilişkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz
edilecek pay başına maliyet:
Tahmini Halka Arz Maliyeti (TL)
-SPK Kurul Kayıt Ücreti
-İMKB Kota Alma Bedeli
-Aracılık Komisyonu
-Ticaret Sicil Harcı, noter vs. masraflar
Satışa sunulan payların nominal değeri
Pay Başına düşen birim maliyet

9.22

25.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
9.000,00
5.000.000,00
0,0055

Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi:
Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların ücretlendirme
politikalarına tabi olacaktır.
Galata Yatırım A.Ş.’nin halka arzda yatırımcıdan talep edeceği komisyon vb.
giderler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Hesap Açma Ücreti
Hisse Senetlerinin Takasbank'a
Virman Ücreti
Yatırımcının başka aracı
kurumdaki hesabına virman
Ücreti

EFT Ücreti

9.23

: Yoktur
: Takasbank Ücret Tarifesine göre tahsil edilecektir.

: Takasbank Ücret Tarifesine göre tahsil edilecektir.
0.00-66.000.-TL arası 5.00 TL BSMV Dahil 66.000.01317.000 arası tutar üzerinden 0.000075 + BSMV
: 317.001,00 üzeri 25,00 TL BSMV Dahil

Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya
ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair
açıklama:
Halka arzın iptali veya ertelenmesi sermaye arttırımından önce şirketin acze düşmesi,
konkordato teklif etmesi, iflas davası açılması, tasfiyeye girmesi, varlıklarının önemli
bir bölümünü elden çıkarması, izahname ve sirkülerde yeralan bilgilerin bundan böyle
gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunu doğuracak değişikliklerin ortaya çıkması
hallerinde mümkündür. Satış başladıktan sonra iptal mümkün değildir.

9.24

Yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları
hakkında bilgi:
Nemalanmadan hesaplarına iade edilecektir.
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9.25

Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile kullanım
yerleri; tahmini nakit girişi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken
diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi:
Şirketimizin yapılacak sermaye artışı neticesinde 5.000.000.-TL nakit girişi
hedeflenmekte olup, bu nakit Şirketin sahip olduğu sabit ve değişken getirili menkul
kıymetler portföyünün büyütülmesinde ve çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.

9.26

Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı,
nemalandırılacaksa esasları:
Nemalandırma yapılmayacaktır.

9.27

Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:40 sayılı “Payların Kurul Kaydına
alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”nde belirtilen esaslar çerçevesinde;
Kurul’dan onay alındıktan sonra izahnamedeki değişikliklerin Ticaret Siciline
tescil ettirilmesi ve daha önce ilan edildiği şekilde kamuya duyurulması
zorunludur. Ayrıca sirkülerlerdeki değişikliklerin de daha önce ilan edildiği şekilde
kamuya duyurulması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen değişikliklerin ilan tarihinden sonraki 2 işgünü içerisinde,
önceden talepte bulunan yatırımcıların taleplerinden vazgeçme hakları bulunmaktadır.

9.28

Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:
Adı Soyadı
Namık Kemal GÖKALP
Sibel GÖKALP
Mehmet Nuri GÖKALP
Şemsihan KARACA
Oğuzhan TUNCEL
Mehmet BALABAN
Süleyman ARPASLAN
Cihangir YERSEL
Hakan DEMİRBİLEK
Ataer EKENER
Ünsal GÜCÜK
Kudret FİKİRLİ
Ozan MISIRLIOĞLU

9.29

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
Galata Yatırım A.Ş Genel Müdür
Galata Yatırım A.Ş Genel Müdür Yrd.
Galata Yatırım A.Ş Muhasebe Müdürü
Rasyonel Bağ. Den. Sorumlu Ortak Başdenetçi
Rasyonel Bağ. Den. Uzman

Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:
Yoktur.

9.30

Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine
belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:
Yoktur.
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9.31

Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya
pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup
bulunmadığına ilişkin bilgi:
Yoktur.

9.32

Borsada işlem görme:
Halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra borsada işlem görebilmesi borsa
mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde borsanın vereceği olumlu karara bağlıdır.

9.33

Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin
taahhütler:
Yoktur.

9.34

Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler:
www.asyayo.com ve www.kap.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

9.35

Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:
Yoktur.

9.36

Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları ile fiyat istikrarına ilişkin işlemler:
Yoktur.

9.37

Sulanma Etkisi
a) Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:

(TL)
(Defter

H.Arz Öncesi
31.03.2012

Özkaynak
Değeri)*
Nakit Sermaye Artışı**
Kullanılmayan
payların
satışı***

4.753.213,00

Halka Arz Masrafları
Özkaynak (Defter Değeri)
Sermaye
Pay Başına Defter Değeri
Mevcut ortaklar için
(pozitif) sulanma etkisi

5.000.000,00
0,95

H.Arz Sonrası
% 50 Katılım
%50 Borsada
Satış
4.753.213,00
2.500.000,00
2.700.000,00
-25.000,00
9.928.213,00
10.000.000,00
0,99
0,04

Mevcut ortaklar için
(pozitif) sulanma etkisi %

4,21%
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Yeni ortaklar için (negatif)
sulanma etkisi

0,09

Yeni ortaklar için (negatif)
sulanma etkisi %

8,18%

*Sulanma etkisine ilişkin hesaplamada 31.03.2012 tarihli finansal veriler dikkate
alınmıştır.
** Ortakların %50’sinin yeni pay alma hakkını kullandığı varsayımı ile
hesaplanmıştır.
*** Yeni pay alma Hakkı kullanılmayan payların 30.03.2012 tarihinde borsada
oluşan ağırlıklı ortalama (1.08) fiyattan satıldığı varsayımı ile hesaplanmıştır.

b) Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda
sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:
Yoktur
9.38

Halka arz ile ilgili menfaatler ile söz konusu menfaatlerin niteliği ve bu
menfaatlerden yararlanacak kişiler hakkında bilgi:
Galata Yatırım A.Ş.’ne bedelli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların mevcut
ortaklarca rüçhan haklarının kullanılması ve yeni payların ilgililere dağıtımı için 1.000
TL + BSMV ve bedelli sermaye artırımına iştirak etmeyen pay sahiplerine ait yeni
payların İMKB Birincil Piyasada halka arzı için satış bedeli üzerinden 0,0006
(onbindealtı) + BSMV komisyon ödenecektir.
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10. FİNANSAL DURUM VE FAALİYET SONUÇLARI
10.1 Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle finansal durumu, finansal
durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin nedenleri:

Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Bilanço (TL) Geçmemiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar

31.03.2012

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

4.760.374

2.421.224

2.651.720

1.345.588

7.066

6.159

308

236

4.747.308

2.409.065

2.650.859

829.462

Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar

514.964
6.000

6.000

Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar

553

926

11.450

12.377

635

4.447

11.450

12.377

45

317

590

4.130

Ticari Alacaklar
Maddi Varlıklar(Net)
Maddi Olmayan Varlıklar (Net)
TOPLAM VARLIKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar (Net)

4.771.824

2.433.601

2.652.355

1.350.035

14.760

29.007

12.980

382.648

1.200

12.390

9.673

378.791

9.673
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İlişkili Taraflara Tic. Borçlar
Diğer Taraflara Tic. Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

12.390

378.201

13.560

16.617

3.307

3.857

Uzun Vadeli Yükümlülükler

3.851

2.701

8.627

5.327

Kıdem Tazminatı Karşılığı

3.851

2.701

8.627

5.327

ÖZ KAYNAKLAR

4.753.213

2.401.893

2.630.749

962.060

Ödenmiş Sermaye

5.000.000

2.700.000

2.700.000

2.700.000

0

77.423

77.423

51.320

-228.856

-146.674

Geçmiş Yıl Kar/Zararları

-298.107

-146.947

TOPLAM KAYNAKLAR

4.771.824

2.433.601

Kardan Kısıtlanmış Yedekler
Net Dönem Karı/Zararı

-113.158
-1.624.782

2.652.355

1.350.035

Şirketin toplam varlıkları 2009 yılında 1.350 bin TL iken sermaye azaltım-artırımı
nedeniyle 2010 yılında %96 artışla 2.652 bin TL’ye yükselmiştir. 2011 yılında ise
toplam varlıklar %8,25 azalarak 2.433 bin TL’ye ulaşmıştır.
Finansal piyasalardaki hareketlilik nakit ve finansal yatırımlar kalemleri arasında sürekli
değişime neden olmaktadır. Ortaklığın finansal yatırımları alım-satım amaçlı Devlet İç
Borçlanma Senetleri ve IMKB işlem gören hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirketin
ticari borç ve alacaklarındaki değişim henüz takası gerçekleşmemiş hisse senedi alışsatışlarından kaynaklanmaktadır.
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10.2 Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi:

Gelir Tablosu(TL)

Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş

SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER

31.03.2012

Satış Gelirleri

178.295.255 433.699.220 433.699.220 181.988.060 208.880.766

Satışların Maaliyeti (-)

-178127083 433.533.752 433.533.752 181.900.314 208.722.161

31.03.2011

BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI

221.808

67.607

132.525

87.746

86.607

-170.137

-68.243

-439.625

-218.399

-267.072

158.605

134.490

0

18.633
-90.631
-71998

Diğer Faaliyet Gelirleri

FAALİYET KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ DÖNEM KARI
ZARARI

55.305

31.12.2009

53.636

Diğer Faaliyet Giderleri (-)

-32.944

31.12.2010

Esas Faaliyet Gelir Ve Giderleri
Faiz .Ücret. Prim. Komisyon ve
Diğ. Gelirler
Faiz .Ücret. Prim. Komisyon ve
Diğ. Gelirler
Finans Sektörü Faaliyetlerinden
Brüt Kar/Zarar

Genel Yönetim Giderleri (-)

45.587

31.12.2011

-351

-47.370

-56.245

-16.021

-1.682

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-183.147

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-113.159

SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER DÖNEM
KARI ZARARI

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-113.159

DÖNEM KAR/ZARAR

51.320

-48.006

-228.856

-146.674

-113.159

Hisse Başına Kar / Zarar

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910

Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse
Başına Kazanç

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse
Başına Seyreltilmiş Kazanç

0,01495

-0,01778

-0.0847

-0.0543

-0.041910

- Olağanüstü olaylar ve/veya gelişmeler dahil olmak üzere ortaklığın gelirlerini ve net
satışlarını önemli ölçüde etkilemiş olan faktörler ile söz konusu faktörlerin geliri ve
net satışları etkileme derecesi hakkında bilgi:
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Şirket’in 2008 yılında ülkemiz ve dünyada yaşanan global krizin etkisiyle 902 bin TL
zarar etmesi mevcut portföyün erimesine ve genel yönetim giderlerinin portföy verimini
olumsuz etkilemesine dolayısıyla 2009 yılını 113 bin TL ve 2010 yılını 146 bin TL
zararla sonuçlanmasına yol açmıştır. 2011 yılında imtiyazlı payların devri nedeniyle
personel değişikliğine gidilmiş, ayrılan personele ödenen kıdem tazminatları, yeni
alınan personele ilişkin maliyetler ve diğer genel yönetim giderlerindeki artış nedeniyle
228 bin TL zararla sonuçlanmıştır. 2012 ilk çeyreğinde ise İMKB’ındaki yükseliş
trendinin etkisiyle 51 bin TL kar elde edilmiştir.
Şirket’in yalnızca kuruluşta ödemesi gereken portföy işletmeciliği faaliyet yetki belgesi
harcı sehven her yıl ödemiş ve 2011 yılında fazla ödenen 134 bin TL diğer faaliyet
gelirlerinde sınıflanmak suretiyle gelir yazılmıştır.
Finansal tablolara Şirket’in www.asyayo.com ve www.kap.gov.tr adreslerinden
ulaşılabilir.
- Ortaklığın faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş
veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, mali veya parasal politikalar hakkında bilgi:
Yoktur.
10.3 Ortaklığın işletme sermayesinin yeterli olup olmadığı ve yeterli değilse gerekli ek
işletme sermayesinin nasıl temin edileceği hakkında bilgi:
Ortaklığın olağan faaliyetlerini yerine getirebilmesi için yeterli işletme sermayesi
bulunmaktadır.
10.4 Ortaklığın son durum itibariyle finansman yapısı ve borçluluk (garantili - garantisiz,
teminatlı - teminatsız ayrımı yapılmış ve dolaylı ve şarta bağlı yükümlülükler dahil)
durumu hakkında bilgi:
Ortaklığın 31.03.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle finansman yapısı ve borçluluk
durumu aşağıdaki gibidir;
Bağımsız
Denetimden
Finansman Yapısı ve Borçluluk Durumu
Geçmemiş Tutar
(TL) 31.03.2012
Kısa vadeli yükümlülükler
14.760
Garantili
0
Teminatlı
0
Garantisiz/Teminatsız (Satıcılar ve Vergiler
14.760
Yasal Yükümlülükler)
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli
3.851
borçların kısa vadeli kısımları hariç)
Garantili
0
Teminatlı
0
Garantisiz/Teminatsız
(Kıdem
tazminatı
3.851
karşılığı)
0
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Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Tutar
(TL) 31.12.2011
29.007
0
0
29.007
2.701
0
0
2.701
0

Özkaynaklar
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye
Yasal yedekler
Diğer yedekler
Geçmiş Yıllar K/Z
Net Dönem K/Z
Diğer
TOPLAM
Net Borçluluk Durumu
A. Nakit
B. Nakit Benzerleri
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
D. Likidite (A+B+C)
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa
Vadeli Kısmı
H. Diğer Finansal Borçlar

4.753.213
5.000.000
0
0
-298.107
51.320
0
4.771.824
0
7.066
4.747.308
6.000

2.401.893
2.700.000
0
77.423
-146.674
-228.856
0
2.433.601
Tutar (TL)
0
6.159
2.409.065
2.415.224
6.000
0
0
0

I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)

0

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)

-4.760.374

-2.421.224

K. Uzun Vadeli Banka Kredileri
L. Tahviller
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler

0
0
0

N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)

0

O. Net Finansal Borçluluk (J+N)

-4.760.374
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-2.421.224

11. ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI
11.1

Ortaklığın kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:
Ortaklığın fon kaynakları sermaye ve faaliyetlerden kazanılan fonlardan
oluşmaktadır. Ortaklık, mevcut faaliyetlerinin finansmanında kendi kaynaklarını
kullanarak borçlanma maliyetleri nedeniyle ortakların kar paylarının azalmasına
yol açacak yapılanmalardan uzak durmayı tercih etmiştir. Yatırımlarını likit
varlıklara yapmakta ve borcu bulunmamaktadır.

11.2

Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
NAKİT AKIM TABLOSU
A-ESAS FAALİYETLERDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)

01.01.201231.03.2012
51.320

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

01.01.201131.12.2011

01.01.201031.12.2010

(228.856)

(146.674)

Düzeltmeler:
Amortisman (+)

927

İtfa ve Tükenme Payları (+)
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
Menkul Kıymetler Reeskont Geliri (-)
Menkul Kıymetlerden Reeskont
Gideri (+)
Faiz Reeskont Geliri(-)
İşletme Sermayesindeki
Değişikliklerden Önceki Faaliyet
Karı

1.150

15.859

Maddi Varlık Satın Alımları (-)
Maddi Olmayan Varlık Satın Almları
(-)
Maddi Varlık Satışı Nedeni ile Elde
Edilen Nakit Girişleri(+)
C.FİNANSMAN
FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden
Kaynaklanan Net Nakit
Nakit ve Nakit Benzerlerinde
Meydana Gelen Net Nakit
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit
Benzerleri Mevcudu
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit
Benzerleri Mevcudu

0

600

67.694

(325.557)

(187.371)

(2.352.540)

(11.190)
(3.057)

Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
Vergi Ödemeleri (-)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan
Net Nakit
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

3.300
(48.314)

(95)

Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-)
Diğer Yükümlülüklerde Azalış(-)

2.701
(100.262)

(357)

Diğer Alacaklardaki Azalışlar
Ticari Borçlarda Artışlar(+)

272
3.540

(1.562)

Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)
Finansal Yatırımlar Azalışlar (+)

45
1.173

0

514.964

342.414

(1.773.589)

(6.000)

0

553

373

2.717

(369.118)

59.254

67.422

(8.627)

0

(45.944)

(67.972)

344.367

(1.627.920)

(12.960)

0

(12.960)

0

0

0

0

0

0

1.815.363

2.300.000

0

1.815.363

907

5.851

72

6.159

308

236

7.066

6.159

308

(2.299.093)
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Ortaklığın mevcut fon kaynaklarının tamamı nakit ve hemen nakte çevrilebilir
varlıklardan oluşmaktadır. Bu durum gelecekte Şirket’in devamlılığına ve
dinamikleri sayesinde fırsatları değerlendirebilmesine imkan sağlamaktadır.
Piyasalardaki dalgalanmalar menkul kıymetler portföyünde ve borç-alacak
miktarlarında ani artış ve azalışlar meydana gertirmektedir. Menkul kıymet
portföyündeki değişiklikler dışında önem arzedecek nakit hareketi
bulunmamaktadır.

11.3

Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:
Ortaklık olağan faaliyetlerinin devamı için yeterli fona sahiptir. Borçlanma
neticesinde karşı karşıya kalınan risk ve yüksek maliyetler nedeniyle yatırımlarını
mevcut fonları ile yaparak asgari risk ile azami kar hedeflenmektedir.

11.4

Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya
etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında
bilgi:
Yoktur

11.5

- Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar,
- Finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut
ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon
kaynakları hakkında bilgi:
Yoktur

12. GEÇMİŞ DÖNEM FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
12.1

12.2

Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca
hazırlanan son üç yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilişkin
bağımsız denetim raporları:
Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son üç
yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları
www.asyayo.com veya www.kap.gov.tr’de yer almaktadır.
Son üç yıl ve ilgili ara dönemde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların
unvanları, bağımsız denetçi görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş
denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:
2009, 2010 ve 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Seri:XI No:29 /UFRS hükümlerine göre
hazırlanmış mali tablolar Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından denetlenmiş ve olumlu görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

12.3

Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ortaklığın ve grubun finansal
durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler:
Şirket kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.-TL’den 50.000.000.-TL’na artırılmış, unvanı
Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiş ve Seri VI, No:30
esaslarına uyum hususlarında anasözleşme değişikliği yapılmıştır.
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13. ORTAKLIĞIN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİ1
13.1
13.2

Proforma finansal bilgiler:
Yoktur.
Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.

14. KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI
Ortaklığın esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı
dağıtım esasları ile son 3 yıl içerisinde kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin
bilgi:
Şirket anasözleşmesinin “Kar Kar Dağıtımı Madde 34’e göre kar dağıtımı aşağıdaki esaslara
göre yapılmaktadır;
Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca
Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından
ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı
sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi
(net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve
esaslar dahilinde dağıtılır.
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Birinci Temettü
b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde birinci temettü
ayrılır ve dağıtılır.
İkinci Temettü
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul
kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda
bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir.
d) Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere mevzuat hükmü çerçevesinde Genel
Kurul kararı ile kar payı dağıtılabilir
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

1

Proforma Finansal Bilgi: Toplam varlıklar, satışlar gibi ortaklığın faaliyetleri ve finansal durumu için
önemli göstergelerde %25 veya daha fazla oranda önemli bir değişikliğe yol açan bir işlemin söz konusu olması
durumda, bu değişikliğe yol açan işlemin finansal tablo dönemi başından itibaren veya finansal tablo döneminin son
günü itibariyle olduğu varsayılarak söz konusu değişikliğin ortaklığın brüt geliri, toplam aktifi ve karı/zararı üzerindeki
etkisine ilişkin finansal bilgi.
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d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek
akçenin hesaplanmasında; pay sahipleri ile kara iştirak eden kimselere dağıtılması kararlaştırılmış
olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın
ondabiri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına
ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan
pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kurulca belirlenen formatlara göre hazırlanmış son 3 yıllık kar dağıtım tabloları ekte yer
almakta olup, son üç yıl içerisinde kar dağıtımı yapılmamıştır.
15. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ2
Yoktur.
16. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI
1) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Kazançlarının Vergilendirilmesi
a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından
Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının tüm kazançları kurumlar vergisinden istisnadır (5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu. Md.5/1-d-4).
Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kurum kazançları kurumlar vergisinden istisna olmakla
beraber, bu ortaklıkların kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan kazançları, ortaklara dağıtılsın
veya dağıtılmasın, ortaklık bünyesinde %15 oranında kurumlar vergisi kesintisine tabidir (5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Md.15/3). Bununla beraber, ortaklık bünyesinde yapılacak
kurumlar vergisi kesintisi oranı, Bakanlar Kurulunca sıfır olarak belirlenmiş ve halen bu oran
geçerlidir (2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Md.1/9-ç).
Diğer taraftan, kurumlar vergisinden istisna tutularak ortaklık bünyesinde vergi kesintisine tabi
tutulan kazançların ortaklara kar payı olarak dağıtılması halinde, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi
yapılması söz konusu olmayacaktır (Kurumlar Vergisi 1 No’lu Genel Tebliği Bölüm 15.6.1)
b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından
Her ne kadar Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 94-6/a maddesi uyarınca menkul kıymet yatırım
ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden, dağıtılsın dağıtılmasın, gelir vergisi
tevkifatı yapılacağı belirtilmiş ve bu oran %0 olarak belirlenmiş ise de, sonradan yürürlüğe giren ve
halen yürürlükteki 5520 sayılı KVK’nın Geçici 1.maddesinin (1) no’lu fıkrasında yer alan “Bu
2

Kar tahmini: Cari ve/veya takip eden hesap dönemleri için muhtemel kar veya zarar seviyesine ilişkin bir
rakamın veya asgari veya azami bir rakamının açıkça ya da dolaylı olarak veya gelecekte elde edilebilecek kar veya
uğranabilecek zararların hesaplanabileceği verilerin belirtilmesidir.
Kar beklentisi: Sona ermiş, ancak sonuçları henüz yayınlanmamış olan bir hesap dönemi için kar ya da zarar
rakamının tahmin edilmesidir.
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kanun uyarınca vergi kesintisine tabi tutulmuş kazanç ve iratlar üzerinden GVK’nın 94.maddesi
uyarınca ayrıca kesinti yapılmaz” hükmü nedeniyle, GVK’nın bahsedilen 94/6-a hükmünün
uygulanması söz konusu değildir.
2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi
6009 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler
Geçici 67. maddede yer alan stopaj oranı 5527 Sayılı Kanun'la, dar mükellef gerçek kişi ve
kurumlar tarafından elde edilen bazı gelirler (tahvil ve bonolardan elde edilen alım satım kazançları
ile bunların faiz gelirleri, hisse senedi alım satım kazançları, vadeli işlem sözleşmelerinden
sağlanan kazançlar) için 7 Temmuz 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 0'a indirilmişti.
Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında Anayasa'ya aykırılığı
gerekçesi ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu iptal kararı 8 Ocak 2010 tarihli
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Anayasa Mahkemesi tarafından bu kararın yayımında 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar
verilmiştir. Kararın yürürlüğe gireceği 8 Ekim 2010 tarihinden önce konuya ilişkin Kanun
değişikliği yapılarak yeni bir vergileme sistemine geçilmiştir. 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan 6009 Sayılı ''Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 4. maddesi ile GVK'nın geçici 67.
maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir.
Buna göre GVK geçici 67. maddenin (1) numaralı fıkrasının 1. paragrafında yer alan "Dar mükellef
gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır." cümlesi, "5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı
hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye
Bakanlığınca belirlenenler için bu oran % 0 olarak uygulanır." şeklinde değiştirilmiştir.
Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde yapılan ve 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe
giren bu değişiklik ile stopaj oranının dar ve tam mükellefler açısından farklılaştırılması uygulaması
yerine, mükellefiyet ayrımı yapılmaksızın gerçek kişi ve kurumlara farklı stopaj oranı uygulamasına
geçilmiş olmaktadır.
Buna göre aşağıda sayılan kurumların Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde sayılan;
hisse senedi alım satım kazançları, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve özel sektör tahvili faiz geliri ve
alım satım kazançları, yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen gelirleri, vadeli işlemler
borsasında gerçekleştirilen işlemlerden sağlanan kazançları ile ödünç işlemlerden sağlanan gelirleri
% 0 oranında stopaja tabi olacaktır.
a. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler:
1. Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre kurulmuş olan;
·
Anonim şirketler
·
Limited şirketler
·
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
·
Yukarıda sayılanlara benzer nitelikteki yabancı kurumlar.
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2. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar
3. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlara benzer yabancı fonlar.
b. Münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları
elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer
nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler.
277 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları
kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş
fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümünün, 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki
mükellefler olarak addedileceği belirtilmiştir. Söz konusu tebliğ 25 Aralık 2010 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanmıştır.
2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uygulanan stopaj oranları
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat
oranları 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenmiştir. Söz konusu kararnamede sırasıyla;
- 13 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14272 sayılı,
- 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/14580 sayılı,
- 30 Eylül 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/926 sayılı ve
- 29 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/1854 sayılı,
Bakanlar Kurulu Kararları ile değişiklikler yapılmıştır. En son 2011/1854 sayılı BKK ile yapılan
değişiklikler, yayım tarihi olan 29 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6009 Sayılı Kanun ile yukarıda yer verilen
Kararnamelerle değişik 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; GVK geçici 67.
maddenin (1) numaralı fıkrasının 1. paragrafında yer alan oran tam ve dar mükellef gerçek kişi ve
kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem
ve opsiyon sözleşmeleri ve İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse
senetlerine (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen
kazançlar için % 0 olarak uygulanmaktadır.
Kararname uyarınca ayrıca GVK geçici 67. maddenin (1) numaralı fıkrasında yer alan oran;
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile
münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde
etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte
olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenlerin, yukarıdaki kazançlar (hisse senetleri, varantlar, hisse
senedine dayalı vadeli işlemler gibi) dışındaki kazançları için de % 0 olarak uygulanmaktadır.
Sayılan kurumlar dışında kalan mükelleflerin yukarıdaki kazançlar (hisse senetleri, varantlar, hisse
senedine dayalı vadeli işlemler gibi) dışında kalan ve GVK geçici 67. maddenin (1) numaralı
fıkrasındaki kazanç ve iratları üzerinden ise % 10 oranında stopaj yapılacaktır.
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Diğer taraftan bankalara, aracı kurumlara ve bunlar aracılığıyla diğer gerçek ve tüzel kişilere
ödenenler hariç olmak üzere, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Türkiye'de ihraç edilen özel sektör
tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri üzerinden % 10 oranında stopaj yapılması gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin 4. fıkrasında yer alan mevduat ve repo gelirlerine
ilişkin stopaj oranında herhangi bir değişiklik olmadığından, tam ve dar mükellef kurum ve gerçek
kişiler tarafından elde edilen bu gelirler üzerinden % 15 oranında stopaj yapılması gerekmektedir.
a) Menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarının elden çıkarılması karşılığında sağlanan
kazançların vergilendirilmesi
Tam ve dar mükellef gerçek kişiler
Tam ve dar mükellef gerçek kişiler tarafından, 1 Ocak 2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş ve
İMKB'de işlem gören;
- Menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetlerinden 2012 yılında elde edilen alım satım kazançları
% 10 oranında stopaja tabidir. Bu hisse senetlerinin 1 yıldan fazla elde tutulduktan sonra satılması
durumunda stopaj yapılmaz.
- Diğer hisse senetlerinin satışından 2012 yılında elde edilen alım satım kazançları ise % 0 oranında
stopaja tabidir.
Bu mükellefler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirlerin beyan
edilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Tam ve dar mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 yılında, banka ve aracı kurum aracılığı
olmaksızın satışı yapılan hisse senetlerinden (örneğin borsaya kayıtlı olmayan hisse senetleri)
sağlanan alım satım kazançlarının ise Gelir Vergisi Kanunu'nun genel hükümlerine göre beyan
edilmesi gerekmektedir. Ancak tam ve dar mükellef gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlara ait
olup, 2 yıldan fazla elde tutulan hisse senetlerinden 2012 yılında elde edilen alım satım kazançları
gelir vergisinden istisna olduğundan, bu kazançlar beyana ve vergiye tabi olmayacaktır.
Tam mükellef kurumlar
1 Ocak 2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş ve İMKB'de işlem gören menkul kıymet yatırım
ortaklığı hisse senetlerinin;
- Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler ile yatırım fonları tarafından 2012 yılında elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar % 0 oranında stopaja tabidir. Bu kazançların kurumlar vergisi
beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.
- Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar (kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve
vakıflar ile iktisadi işletmeleri, iş ortaklıkları gibi) tarafından 2012 yılında elden çıkarılmasından
sağlanan kazançlar ise % 10 oranında stopaja tabidir. (1 yıldan fazla elde tutulanlardan elde edilen
kazanç üzerinden stopaj yapılmaz.) Bu kazançların kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi
gerekir. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
1 Ocak 2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş ve İMKB'de işlem gören diğer hisse senetlerinin tam
mükellef kurumlar tarafından, 2012 yılında elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar % 0 oranında
stopaja tabidir. Bu kazançların kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.
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Banka ve aracı kurum aracılığı olmaksızın satılan hisse senetlerinden elde edilen alım satım
kazançları geçici 67. madde kapsamına girmediğinden stopaja tabi değildir. Tam mükellef
kurumlar, 2012 yılında bu hisse senetlerinin satışından elde ettikleri kazançları kurum kazancına
dahil etmek suretiyle kurumlar vergisine tabi tutacaklardır. Tevkif suretiyle ödenmiş olan vergilerin
bulunması durumunda, bu vergiler beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup
edilebilir. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde sayılan
şartların yerine getirilmesi durumunda, kurumların iştirak hissesi satışından sağladıkları kazancın %
75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilmektedir.
Dar mükellef kurumlar
1 Ocak 2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş ve İMKB'de işlem gören menkul kıymet yatırım
ortaklığı hisse senetlerinin;
- Anonim, limited ve eshamlı komandit şirket niteliğindeki yabancı kurumlar, Sermaye Piyasası
Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer yabancı fonlar, münhasıran menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı
hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye
Bakanlığınca belirlenenler (sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve
yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü) tarafından 2012 yılında elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar % 0 oranında stopaja tabidir. Bu mükellefler açısından stopaj
nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirlerin beyan edilme zorunluluğu yoktur.
- Yukarıda sayılanlar dışında kalan dar mükellef kurumlar tarafından, 2012 yılında elden
çıkarılmasından sağlanan kazançlar ise % 10 oranında stopaja tabidir. (1 yıldan fazla elde
tutulanlardan elde edilen kazanç üzerinden stopaj yapılmaz.) Bu mükellefler açısından stopaj nihai
vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirlerin beyan edilme zorunluluğu yoktur.
1 Ocak 2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş ve İMKB'de işlem gören diğer hisse senetlerinin dar
mükellef kurumlar tarafından 2012 yılında elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar % 0 oranında
stopaja tabidir. Stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler beyan edilmez.
Banka ve aracı kurum aracılığı olmaksızın satılan hisse senetlerinden elde edilen alım satım
kazançları geçici 67. madde kapsamına girmediğinden stopaja tabi değildir. Dar mükellef
kurumların, 2012 yılında bu hisse senetlerinin satışından elde ettikleri kazançları için kurumlar
vergisi beyannamesi verilmesi gerekir. Kurumlar vergisi sonrası kalan tutar üzerinden ayrıca % 15
oranında gelir vergisi stopajı ödenmesi gerekmektedir. Ancak yatırımcının mukimi olduğu ülke ile
Türkiye arasında imzalanmış olan ÇVÖ anlaşması olması durumunda, anlaşma hükümleri de
dikkate alınabilecektir.
b) Hisse Senetleri Kar Paylarının Vergilendirilmesi
Tam mükellef gerçek kişiler
Menkul kıymet gelirleri ile ilgili olarak 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe giren ve GVK'nın
geçici 67. maddesi hükümleri çerçevesinde sürdürülen vergileme rejimi, hisse senedi kar paylarını
(temettü gelirleri) kapsamamaktadır.
Gerçek kişilerce 2012 yılında elde edilen hisse senedi kar payları, kârı dağıtan kurum tarafından %
15 oranında stopaja tabi tutularak, stopaj sonrası kalan net tutar hisse senedi sahibine ödenmektedir.
Bu stopajın oranı menkul kıymet yatırım ortaklığı (MKYO) ve gayrimenkul yatırım ortaklığı
(GYO) hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirlerinde % 0 olarak uygulanmaktadır.
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Tam mükellef kurumlar
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi
temsilci vasıtasıyla kar payı elde eden kurumlar dahil) dağıtılan kar payları üzerinden stopaj
yapılmaz.
Kurumların aynı zamanda tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları
nedeniyle elde ettikleri iştirak kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. (KVK 5/1-a) Bu istisna,
fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları için
geçerli değildir. Kurumlar tarafından fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse
senetlerinden elde edilen kar paylarının kurum kazancına dahil edilmek suretiyle kurumlar
vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde sayılan şartlar dahilinde,
kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin
sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri kar payları da kurumlar
vergisinden istisna olarak değerlendirilmektedir.
Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar
Kar dağıtan kurum tarafından, dar mükellef gerçek kişi ve kurumların elde ettiği hisse senedi
temettü gelirleri üzerinden % 15 oranında stopaj yapılması gerekmektedir. Stopaj bu yatırımcılar
açısından nihai vergi kabul edilmektedir. Ancak yatırımcının mukimi olduğu ülke ile Türkiye
arasında imzalanmış olan ÇVÖ anlaşması olması durumunda anlaşma hükümleri de dikkate
alınabilecektir.
Stopajın oranı tam mükellef gerçek kişilerde olduğu gibi, menkul kıymet yatırım ortaklığı ve
gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirlerinde % 0 olarak
uygulanmaktadır.
Stopaj yoluyla vergilendirilen bu gelirler dolayısıyla dar mükellefler tarafından beyanname
verilmesine gerek yoktur.
Vergi Tevkifatının İhraççı Tarafından Kesilmesi Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Vergi mevzuatı uyarınca 01.01.2006-31.12.2015 döneminde ise hisse senetlerinin elden çıkartılması
karşılığında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar, aracı kurumlarca veya saklamacı
kuruluşlarca, hisse senedi kar payları için tevkifat ise ortaklıkca kesilecektir.
17. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER
İzahnamede bağımsız denetim kuruluşundan sağlanan bilgilere yer verilmiştir. Asya Menkul
Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak bildiğimiz veya ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden
kanaat getirebildiğimiz kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi
bir eksikliğin bulunmadığı ye izahnamedeki bu bilgilerin aynen alındığını beyan ederiz.
18. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
İzahname, Ortaklığın bağımsız denetim raporları, finansal tabloları ve anasözleşmesi Burhaniye
Mah. Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilievler Sit. 34676 Üsküdar / İstanbul adresindeki ortaklığın
merkezi ve başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulacaktır. Söz konusu
belgeler www.kap.gov.tr ve www.asyayo.com adreslerinde yayımlanmaktadır.
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19. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve
eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun
olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için
her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
Asya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sorumlu Olduğu Kısım:

İZAHNAMENİN TAMAMI
Sibel GÖKALP
Yönetim Krl. Bşk. Vk.

Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

Galata Yatırım A.Ş.

Sorumlu Olduğu Kısım:

İZAHNAMENİN TAMAMI
Ataer EKENER
Genel Müdür Yrd.

Hakan DEMİRBİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
11/06/2012

20. EKLER
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