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Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan kayda alma 
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Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi’nden 

 

 Ortaklığımızın ödenmiĢ sermayesinin 2.250.000.- TL’den 6.750.000 TL’ye 

artırılması nedeniyle ihraç edilecek 4.500.000.- TL nominal değerli payların halka arzına 

iliĢkin izahnamedir. 

 

 Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 4’üncü maddesi 

uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ….../….../…..... tarih ve .................... sayı 

ile kayda alınmıĢtır. 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 kuruluĢlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için 

müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluĢları ise, denetledikleri finansal tablo ve 

raporlara iliĢkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıĢ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler 

nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur.  

  

 Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde 

yansıtmasından aĢağıda unvanları belirtilen kuruluĢlar ile bu kuruluĢları temsile yetkili 

kiĢiler sorumludur: 

 

Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. 

 

 

Ġnfo Yatırım A.ġ. 

 

 

AC Ġstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ.  

 

 
 

Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. ve Ġnfo Yatırım A.ġ. izahnamenin 

tamamından, AC Ġstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ. izahname 

ekinde yer alan ve izahname içerisindeki finansal bilgilerin kaynağı olan 30.06.2010, 

31.12.2009, 31.12.2008 ve 31.12.2007 tarihli finansal tablolar ile bunlara iliĢkin finansal 

raporlardan sorumludur. 

 

 

 

“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.” 
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 I. BORSA GÖRÜġÜ:Yoktur 

 

  

 II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR:Yoktur  
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ĠÇĠNDEKĠLER 

 

1. ÖZET 

2. RĠSK FAKTÖRLERĠ 

3. ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER 

4. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER 

5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BĠLGĠLER 

6. YÖNETĠM ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

7. GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER 

8. ĠLĠġKĠLĠ TARAF VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARA YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA 

BĠLGĠLER 

9. HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

10. FĠNANSAL DURUM VE FAALĠYET SONUÇLARI 

11. ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI 

12. GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI 

13. ORTAKLIĞIN PROFORMA FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ 

14. KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI 

15. KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLER 

16. PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI 

17. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER 

18. ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER 

19. ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER 

20. EKLER 
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KISALTMA VE TANIMLAR 

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu‟nu 

SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu‟nu 

Borsa, ĠMKB : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nı, 

TTK : Türk Ticaret Kanunu‟nu, 

KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nu 

Ortaklık/ġirket : Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟ni 

MKK : Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.‟ni 

Borsada SatıĢ : ĠMKB Birincil Piyasa‟da satıĢı, 

BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi‟ni  

VOB : Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası‟nı 

 

1. ÖZET 

 

Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliĢkin yatırım kararları 

izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

 

a) Ortaklık hakkında bilgiler (ortaklığın tarihçesi, geliĢimi ve faaliyetleri vb.), 

Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. 22.09.2003 tarihinde 3.000.000.-TL kayıtlı sermaye 

tavanı ve 2.000.000 TL çıkarılmıĢ sermaye ile Ġstanbul‟da tescil ve ilan olunarak kurulmuĢtur. Daha 

sonra yapılan sermaye artırımları ile ġirket‟in sermayesi 4.500.000 TL‟ye yükseltilmiĢ, kayıtlı 

sermaye tavanı ise 10.000.000 TL‟ye çıkarılmıĢtır. SPK‟nın “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda 

Fon ÇıkıĢı gerektirmeyen Sermaye Azatlım ĠĢlemlerinde Uyulacak Ġlke ve Esaslar” hakkındaki 

duyurusu çerçevesinde, ġirketin mevcut 4.500.000.- TL ödenmiĢ sermayesinin 2.250.000.- TL‟ye 

indirilmesine ve eĢ zamanlı olarak %200 bedelli sermaye artırımı ile 6.750.000.- TL‟ye 

yükseltilmesine karar verilmiĢtir. ġirket sektör içerisinde 30.09.2010 tarihi itibariyle 3.742.295,79.- 

TL net portföy büyüklüğü ile %0,5125 paya sahiptir. 

 

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına iliĢkin 

düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iĢtigal etmek üzere kurulmuĢ olup, Ģirketin faaliyet 

esasları portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında sermaye piyasası kurulu 

düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.  

 

ġirket; Ortaklık portföyünü oluĢturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değiĢiklikler yapar, portföy 

çeĢitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir 

biçimde dağıtır, menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara iliĢkin geliĢmeleri 

sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, portföyün değerini korumaya ve 

artırmaya yönelik araĢtırmalar yapar. ġirket, paylarını aldıkları ortaklıkların herhangi bir Ģekilde 

sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı gütmez. ġirket‟in payları halka arz olmuĢtur ve 

ĠMKB‟de iĢlem görmektedir.  

 

b)Risk faktörleri 

ġirket, faaliyetleri nedeniyle farklı risklere maruz kalmaktadır. Portföyündeki hisse senetleri 

nedeniyle piyasa riskine, yapmıĢ olduğu repo ve alacağı devlet tahvili, hazine bonosu gibi sabit 

getirili menkul kıymetlerle ilgili faiz riskine ve söz konusu finansal araçlara yatırım yapmak için 

likidite riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca genel konjonktür ile ilgili ekonomik ve siyasi risklerden 

ve dıĢsallıktan etkilenmektedir. 
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Ortaklığın halka arz edeceği paylarla ilgili olarak halihazırda ortaklık kaynaklı bir risk bulunmamaktadır. 

ġirketin payları ĠMKB‟de iĢlem görmekte olup piyasa koĢullarına göre piyasa fiyatının 

düĢmesinden kaynaklanabilecek risk bulunmaktadır. 

 

c)Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim 

kuruluĢu hakkında temel bilgiler, 

 

Yönetim Kurulu BĢk.     : HÜSEYĠN MURAT KAYACAN 

Yönetim Kurulu BĢk.Vk. ve Genel Müdür  : HÜSEYĠN GÜNHAN KAYIR 

Yönetim Kurulu Üyesi    : VAHĠT VARDAR 

Yönetim Kurulu Üyesi    : KEMAL KAPLAN 

Yönetim Kurulu Üyesi    : FATMA GÜZĠN YILMAZ 

 

Denetçi (Murakıp)    : GAZĠ ÇINAR 

 

Portföy Yöneticisi     : ġENOL KORKMAZ 

 

Muhasebe Müdürü     : ĠSMAĠL AKSAÇ 

 

Bağımsız Denetim KuruluĢu   : AC Ġstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve 

  SMMM A.ġ. 

 

 

d)Ġhraca iliĢkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi, 

ġirketimizin 10.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere, 2.250.000.- TL olan 

çıkarılmıĢ sermayesinin 6.750.000.-TL‟ye yükseltilmesine karar verilmiĢtir 

 

Artırılan 4.500.000.-TL sermaye mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı 

kullandırılarak karĢılanacaktır.  

 

Payların satıĢ fiyatı;  

a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satıĢ fiyatı 1 TL‟dir. 

 

b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satıĢında 1 TL nominal değerli bir 

payın satıĢ fiyatı, nominal değerden aĢağı olmamak kaydıyla ĠMKB‟de oluĢacak fiyattır. 
 

Payların satıĢ süresi; 

Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün olup, yeni pay alma hak kullanım ve kalan 

payların satıĢ tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. 

 

e)SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliĢkin özet veriler ve bunlara iliĢkin önemli 

değiĢiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu, 

ġirket, 2009 yılını 627.508 TL net dönem karı ile tamamlamıĢ ve elde edilen kar geçmiĢ yıllar kar 

ve zararları hesabına aktarılmıĢtır. 2010 yılının ilk 9 ayında ise 22.779 TL net dönem karı 

yapılmıĢtır.  

 

ġirketin özkaynakları ise 2010 yılında ilk 9 ayında 2009 yıl sonuna göre %0,6 artıĢla 3.741.721 TL' 

ye yükselmiĢtir. 
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ġirketin toplam varlıkları  ise 2010 ilk 9 ayında 2009 yılı sonuna göre %10,34 artıĢla 4.477.645 

TL„ye yükselmiĢtir. 

 

ġirket, faaliyetlerini tamamen kendi özkaynak gücü ile sürdürmekte olup, varlıklarının büyük kısmı 

nakit ya da nakde dönüĢüm hızı çok yüksek olan varlıklardan oluĢmaktadır.  

 

 

 

f) Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriĢinin kullanım yerleri 

ġirket 29.11.2010 ve 18 nolu yönetim kurulu toplantısında; SPK‟nın “Halka Açık Anonim 

Ortaklıklarda Fon ÇıkıĢı gerektirmeyen Sermaye Azatlım ĠĢlemlerinde Uyulacak Ġlke ve Esaslar” 

hakkındaki duyurusu çerçevesinde, ġirketin mevcut 4.500.000.- TL ödenmiĢ sermayesinin 

2.250.000.- TL‟ye indirilmesine ve eĢ zamanlı olarak %200 bedelli sermaye artırımı ile  6.750.000.- 

TL‟ye yükseltilmesine, bu amaçla gerekli prosedürün baĢlatılmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir. 

Ġhraçtan elde edilecek kaynak ile, fon portföyü büyütülerek, sermaye piyasalarında yeni kaynak 

oluĢumları sağlanmıĢ olacaktır. 

 

g) Personel hakkında bilgi, 

ġirketin 3 personeli mevcuttur.  

 

Genel Müdür   : Hüseyin Günhan KAYIR,  

Muhasebe Müdürü : Ġsmail AKSAÇ ve 

Avukat   : Vural ERGÜL‟ dür. 

 

ġirketin son üç yıllık finansal tabloları ile ilgili bilgilere www.kap.gov.tr  ve www.infoyo.com.tr 

sitesinden ulaĢılabilir. 

 

2. RĠSK FAKTÖRLERĠ  

2.1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunduğu Sektöre ĠliĢkin Riskler: ġirket faaliyetleri nedeniyle farklı 

risklere maruz kalmaktadır. Portföyündeki hisse senetleri nedeniyle piyasa riskine , yapmıĢ olduğu 

repo ve alacağı devlet tahvil, hazine bonusu vb araçlarla ilgili faiz riskine ve söz konusu finansal 

araçlara yatırım yapmak için likidite riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca genel konjonktür ile ilgili 

ekonomik ve siyasi risklerden ve dıĢsallıktan etkilenmektedir. 

 

2.2. Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: Ortaklığın halka arz edeceği paylarla ilgili olarak halihazırda 

ortaklık kaynaklı bir risk bulunmamaktadır.ġirketin payları ĠMKB‟de iĢlem görmekte olup piyasa 

koĢullarına göre piyasa fiyatının düĢmesinden kaynaklanabilecek risk bulunmaktadır. 

 

2.3. Diğer Riskler.Yoktur 

 

3. ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER  

3.1. Tanıtıcı Bilgiler 

Ticaret Unvanı   : Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. 

Merkez Adresi  : Büyükdere Caddesi No : 156 Levent- 

BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL 

Fiili Yönetim Adresi : Büyükdere Caddesi No : 156 Levent- 

BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL 

Bağlı Bulunduğu Tic.Sic. Mem.luğu  : Ġstanbul 

Ticaret Sicil Numarası  : 505868-453450 

Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 22.09.2003 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.infoyo.com.tr/
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Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz 

Tabi Olduğu Yasal Mevzuat  : Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve 

Faaliyet Konusu  

: Portföy ĠĢletmeciliği 

Telefon ve Faks Numaraları  : (0212) 319 26 00, (0212) 324 84 40 

Ġnternet Adresi : www.infoyo.com.tr 

Bilinen Ortak Sayısı : Ortaklık paylarının Borsa'da iĢlem görmesi 

nedeniyle ortak sayısı tam olarak bilinmemektedir 

 

3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi :  
Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. 22.09.2003 tarihinde 3.000.000.-TL kayıtlı sermaye 

tavanı ve 2.000.000 TL çıkarılmıĢ sermaye ile Ġstanbul‟da tescil ve ilan olunarak kurulmuĢtur. Daha 

sonra yapılan sermaye artırımları ile ġirket‟in sermayesi 4.500.000 TL‟ye yükseltilmiĢ, kayıtlı 

sermaye tavanı ise 10.000.000 TL‟ye çıkarılmıĢtır. SPK‟nın “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda 

Fon ÇıkıĢı gerektirmeyen Sermaye Azatlım ĠĢlemlerinde Uyulacak Ġlke ve Esaslar” hakkındaki 

duyurusu çerçevesinde, ġirketin mevcut 4.500.000.- TL ödenmiĢ sermayesinin 2.250.000.- TL‟ye 

indirilmesine ve eĢ zamanlı olarak %200 bedelli sermaye artırımı ile 6.750.000.- TL‟ye 

yükseltilmesine karar verilmiĢtir. ġirket sektör içerisinde 30.09.2010 tarihi itibariyle 3.742.295,79.- 

TL net portföy büyüklüğü ile %0,5125 paya sahiptir. 

 

3.3. Esas SözleĢmeye ĠliĢkin Bilgiler 

Tam metni www.kap.gov.tr ve www.infoyo.com.tr‟de yer alan esas sözleĢmeye iliĢkin özet bilgiler 

aĢağıda verilmektedir. 

 

3.3.1. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında 

bilgi:  

Esas SözleĢme, Sermaye ve Hisse Senetleri, Madde 11: 

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların 

her biri 1 oy hakkına sahiptir. 

 

3.3.2. Payların devrine iliĢkin esaslar:  

Esas SözleĢme, Sermaye ve Hisse Senetleri, Madde 11: 

Nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. 

 

3.3.3. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiĢtirilmesine iliĢkin esaslar:  

Esas SözleĢme, Sermaye ve Hisse Senetleri, Madde 11 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı 

içinde kalmak koĢuluyla çıkarılmıĢ sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya 

yetkilidir. Bu kararın A grubu imtiyazlı pay sahibinin hakları açısından uygulanabilmesi için A 

grubu imtiyazlı pay sahibinin muvafakati aranır. 

 

3.3.4. Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına iliĢkin usuller ile 

toplantılara katılım koĢulları hakkında bilgi: 

Esas SözleĢme, Genel Kurul Toplantıları, Madde 25: 

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, ġirket'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 görüĢüp karara bağlar. 

http://www.infoyo.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/
http://www.bskyo.com.tr/
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Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul toplantısının yukarıda belirtilen süre içinde yapılmamasından 

Türk Ticaret Kanunu'nun 336'ncı maddesinin beĢinci bendi uyarınca sorumludur. 

Olağanüstü Genel Kurul, ġirket iĢlerinin 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 hisse, sahibine bin oy hakkı; B grubu her pay ise sahibine bir oy hakkı verir. 

 

Esas SözleĢme, Toplantı Yeri, Madde 26: 

Genel Kurul Toplantıları, ġirket merkezinde yapılır. 

 

Esas SözleĢme, Toplantıda Komiser Bulunması, Madde 27: 

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Komiserinin hazır bulunması Ģarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında 

alınacak kararlar geçersizdir. 

 

Esas SözleĢme, Temsilci Tayini Madde 28: 

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil 

vasıtasıyla temsil olunabilirler. ġirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından baĢka temsil 

ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya iliĢkin 

olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yetki belgesinin Ģeklini Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Kanuni temsil hallerinde, kanuni 

temsilci aracılığıyla oy kullanma genel hükümlere tabidir. 

 

Esas SözleĢme, Oyların Kullanılma ġekli Made 29: 

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 baĢvurmak gerekir. 

 

Esas SözleĢme, Ġlan ve Reklamlar Madde 30: 

ġirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak Ģartıyla, Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir 

gazetede ve ġirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli gazeteden birinde 

yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunun 368'inci maddesi 

hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 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. ġirketle ilgili ilan ve 

reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan kamunun aydınlatılmasına iliĢkin hükümlere 

uyulur. 

 

3.3.5. Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiĢtirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve 

engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: YOKTUR 

 

3.3.6. Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına iliĢkin esas sözleĢmede öngörülen 

koĢulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler 

hakkında bilgi: YOKTUR 

 

3.3.7. Yönetim ve denetim kurullarına iliĢkin hükümlerin özetleri:   

Esas SözleĢme, Yönetim Kurulu ve Görev Süresi Madde 16 ; 
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ġirket'in iĢleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından 1 yıl için seçilen en az 3 üyeden teĢkil olunacak 

bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde bir üyenin B grubu 

pay sahipleri arasından seçilmesine özen gösterilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir 

baĢkan ve baĢkan yardımcısı seçer. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan Ģekilde 

paylaĢtırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunun 319 maddesine uygun olarak murahhas üye ve müdürlerin 

yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu‟ na tanınmıĢ olan her türlü yetki ve 

sorumluluğu yine Yönetim Kurulu‟ nun tespit edeceği Ģartlar hükümler ve kısıtlamalar dahilinde 

ilgili kiĢilere aktara bilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiĢtirip 

tadil edebilir veya geri alabilir. 

Yönetim Kurulu uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kiĢilerden oluĢan 

danıĢma koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluĢturulabilir. Komitelerin 

BaĢkan ve üyelerinin toplantı düzenleme çalıĢma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından 

tayin edilir, düzenlenir ve değiĢtirilir. 

Yönetim Kurulu‟ nun görev süresi 1 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden 

seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde Yönetim Kurulu Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirilen kanuni Ģartları haiz bir kimseyi geçici 

olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin 

süresini tamamlar.  

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alına bilir. 

 

Esas SözleĢme, Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 19: 

Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. 

 

Esas SözleĢme, ġirketi Yönetim ve Ġlzam Madde 20: 

ġirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen 

görevleri ifa eder. 

ġirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için 

bunların ġirket'in unvanı altına konmuĢ ve ġirketi ilzama yetkili en az iki kiĢinin imzasını taĢıması 

gereklidir.  

Kimlerin Ģirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. ġirketi ilzama yetkili 

olanlar, ġirket unvanını ilave etmeye mecburdurlar. 

 

Esas SözleĢme, Genel Müdür ve Müdürler Madde 21: 

Yönetim Kurulunca, ġirket iĢlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür 

atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüĢ, iĢletme finansman, mali analiz, Sermaye Piyasası  

ve Borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki 

nitelikleri taĢıması Ģarttır. 

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ģirketi yönetmekle yükümlüdür.  

Genel müdür Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatını taĢımamakla birlikte Yönetim Kurulu toplantılarına 

katılır ancak oy hakkı yoktur. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini aĢan süreler için genel müdür atanabilir. 

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve murahhas müdür atamaya yetkilidir. 
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Esas SözleĢme, Yöneticilere ĠliĢkin Yasaklar Madde 22: 

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri 

veya baĢkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak ġirketle herhangi bir iĢlem 

yapamazlar. 

 

Esas SözleĢme, Denetçiler ve Görev Süresi Madde 23: 

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dıĢarıdan 1 yıl için görev yapmak üzere 1 denetçi 

seçer. Denetçi bir kiĢi ise onun, birden çok kiĢi ise, yarısından bir fazlasının Türkiye 

Cumhuriyeti,vatandaĢı olması gereklidir.Görev süresi sona eren denetçinin yeniden seçilmesi 

mümkündür. Vazifeleri biten yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe 

seçilemez. Ġlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen denetçiler, geçici madde 

2'de gösterilmiĢtir. 

 

Esas SözleĢme, Denetçilerin Ücretleri Madde 24: 

Denetçilerin ücretleri, Genel Kurulca karara bağlanır. 

 

3.4. Faaliyet Hakkında Bilgiler : 

3.4.1. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek 

Ģekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi:  

Ortaklığın mali tablolarında yer alan faaliyet sonuçları ġirketin portföy iĢletmeciliği kapsamında 

gerçekleĢtirmiĢ olduğu menkul kıymet alım satımlarına aittir. VOB‟da portföyünü koruma amaçlı 

iĢlem yapmaktadır. 

 

3.4.2. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri 

ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:   

30.09.2010 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu‟na bağlı toplam 33 menkul kıymet yatırım 

ortaklığı bulunmakta olup piyasadaki toplam değeri 730.222.947.- TL‟dir. ġirket sektör içerisinde 

30.09.2010 tarihi itibariyle 3.742.295,79.- TL net portföy büyüklüğü ile %0,5125 paya sahiptir. 

 

3.4.3. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına ve 

pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: 

ġirket Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı olup Portföy ĠĢletmeciliği ile iĢtigal etmektedir. Bu 

nedenle satıĢları hisse senetleri, devlet tahvili ve hazine bonosu satıĢlarından oluĢmaktadır. 

 

 30.09.2010 30.06.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

SatıĢ gelirleri  353.336.966 234.080.344 507.921.422 536.392.471 691.885.304 

SatıĢların maliyeti (-)  -353.112.504 -234.006.342 -507.081.356 -537.301.095 -690.990.002 

Ticari Faaliyetlerden Brüt 

Kar/Zarar 224.462 74.002 840.066 -908.624 895.302 

 

3.4.4. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın tamamlanmıĢ önemli yatırımları ve 

bu yatırımların finansman Ģekilleri hakkında bilgi:YOKTUR 

 

3.4.5. Ortaklık tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, 

coğrafi dağılımı ve finansman Ģekli hakkında bilgi: YOKTUR 

 

3.4.6. Ortaklıkla ilgili teĢvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koĢulları hakkında bilgi: 

YOKTUR 
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3.4.7. Ortaklığın yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında 

ortaklığı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleĢmeler ve diğer giriĢimler  hakkında 

bilgi: YOKTUR 

 

3.4.8. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın araĢtırma ve geliĢtirme politikaları ile 

sponsorluk yaptığı araĢtırma ve geliĢtirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak 

üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi: YOKTUR 

 

3.4.9. AraĢtırma ve geliĢtirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz 

konusu ürün ve hizmetlere iliĢkin araĢtırma ve geliĢtirme sürecinde gelinen aĢama hakkında 

ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuĢ bilgi: YOKTUR 

 

3.4.10. Ortaklığın ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-

ticari, mali vb. anlaĢmalar ile ortaklığın faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu 

anlaĢmalara bağlı olduğuna iliĢkin özet bilgi: YOKTUR 

 

3.4.11. Son hesap dönemi itibariyle ortaklığın finansal kiralama yolu ile edinilmiĢ bulunanlar 

dahil olmak üzere sahip olduğu veya yönetim kurulu kararı uyarınca ortaklıkça edinilmesi 

planlanan önemli maddi varlıklara iliĢkin bilgi: YOKTUR 

 

3.4.12. Maddi varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç/gerçeğe 

uygun değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: YOKTUR 

 

3.4.13. Maddi varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları 

hakkında bilgi: YOKTUR 

3.4.14. Ortaklığın maddi varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar 

hakkında bilgi: YOKTUR 

 

3.4.15. Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle, ortaklığın veya grup 

Ģirketlerinden herhangi birinin taraf olduğu, olağan ticari faaliyetler nedeniyle imzalanan 

sözleĢmeler hariç olmak üzere, ortaklığın ilgili olduğu önemli sözleĢmelerin özeti: YOKTUR  

 

3.4.16. Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı, belli baĢlı faaliyet 

alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu sayıda görülen önemli değiĢiklikler 

hakkında açıklama: ġirketimizde son durum itibari ile 3 personel bulunmaktadır. ġirketimiz 

yalnızca Merkez adresinde faaliyette bulunmaktadır. 

 

3.4.17. Personelin ortaklığa fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaĢma hakkında bilgi: 

YOKTUR 

 

3.4.18. Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkilemiĢ veya etkileyebilecek, iĢe ara verme 

haline iliĢkin bilgi: YOKTUR 

 

3.4.19. Ortaklığın ve grubun son hesap dönemi ve son durum itibariyle finansal durumunu ya 

da faaliyetlerini önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek uyuĢmazlıklar ile bunların 

niteliği hakkında özet bilgi: YOKTUR 

 

3.4.20. Son üç yıldaki finansal yatırım politikaları: Piyasalardaki geliĢmeler yakından takip 

edilerek riskin azaltılmasına çalıĢılmaktadır. 
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3.5. Eğilim Bilgileri: 

 

3.5.1. Üretim, satıĢ, stoklar, maliyetler ve satıĢ fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler 

hakkında bilgi: YOKTUR 

 

3.5.2. Ortaklığın finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler,  

belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: YOKTUR 

 

4. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER 

 

BĠLANÇO VE GELĠR TABLOSU SON ÜÇ YIL 

BĠLANÇO 

 Bağımsız 

Denetim'den 

  GeçmemiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ 

  30.09.2010 30.06.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

VARLIKLAR      

Dönen Varlıklar 4.477.645 3.919.654 4.057.875 3.518.577 4.566.772 

Nakit ve Nakit 

Benzerleri 

 

2.696.785 1.665.715 1.677.229 1.624.637 1.898.485 

Finansal Yatırımlar 1.184.900 2.098.318 1.964.334 1.355.309 2.292.818 

Ticari Alacaklar 595.960 155.621 416.312 538.631 375.469 

Duran Varlıklar - - - 2.220 2.794 

Maddi Duran Varlıklar - - - 53 410 

Maddi Olmayan Dur.V. - - - 2.167 2.384 

TOPLAM 

VARLIKLAR 

 

4.477.645 3.919.654 4.057.875 3.520.797 4.569.566 

KAYNAKLAR      

Kısa Vadeli 

Yükümlülükler 

 

726.884 293.621 332.919 426.707 157.605 

Ticari Borçlar 722.256 289.607 326.681  414.553  6.405 

Diğer Borçlar 4.628 4.014 6.238 12.154 151.200 

Uzun Vadeli Yüküm. 9.040 7.099 6.014 2.656 3.311 

Kıdem Taz. KarĢılığı 9.040 7.099 6.014 2.656 3.311 

ÖZKAYNAKLAR 3.741.721 3.618.934 3.718.942 3.091.434 4.408.650 

ÖdenmiĢ Sermaye 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

Hisse Sen.Ġhr.Primleri 171.022 171.022 171.022 171.022 171.022 

Sermaye Düz. Farkları 417.932 417.932 417.932 417.932 417.932 

Kardan Ayrılan 

KısıtlanmıĢ Yedekler 

 

5.690 5.690 5.690 5.690 5.690 

GeçmiĢ Yıllar 

Kar/Zararları 

 

-1.375.702 -1.375.702 -2.003.210 -685.994 -1.033.893 

Net Dönem Karı/Zararı  22.779 -100.008 627.508 -1.317.216 310.305 

TOPLAM 

KAYNAKLAR 

 

4.477.645 3.919.654 4.057.875 3.520.797 4.569.566 
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GELĠR TABLOLARI 

 Bağımsız 

Denetim'den 

  GeçmemiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ GeçmiĢ 

  30.09.2010 30.06.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

SÜRDÜRÜLEN 

FAALĠYETLER 

 

    

SatıĢ Gelirleri  353.336.966 234.080.344 507.921.422 536.392.471 691.885.304 

SatıĢların Maliyeti (-)  -353.112.504 -234.006.342 -507.081.356 -537.301.095 -690.990.002 

BRÜT KAR/ZARAR 305.377 86.542 1.011.325 -788.639 948.378 

FAALĠYET 

KARI/ZARARI  

 

22.779 -100.008 627.508 -1.317.216 310.305 

DÖNEM 

KARI/ZARARI  

 

22.779 -100.008 627.508 -1.317.216 310.305 

 

 

5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA 

BĠLGĠLER 

 

5.1 Kayıtlı Sermaye Tavanı                       : 10.000.000 TL 

ÖdenmiĢ / ÇıkarılmıĢ Sermayesi        :   2.250.000 TL 

5.2 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 kiĢiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: YOKTUR 

 

 

 

5.3 

 

Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kiĢi 

ortakların birbiriyle akrabalık iliĢkileri: YOKTUR 

 

5.4 Ortaklığın yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, 

yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için 

alınan tedbirler: A Grubu 30.000.-TL Nominal değerdeki paylar imtiyazlıdır. Esas 

SözleĢmenin 11. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu 

payların her biri 1.000 oy hakkı vermekte olup, bu paylar Ġnfo Yatırım A.ġ.‟ ye aittir. 

Ġnfo Yatırım A.ġ.‟ nin Yönetim Kuruluna üye seçimi dıĢında herhangi bir imtiyazı 

bulunmamaktadır. 
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5.5 Sermayeyi temsil eden paylara iliĢkin bilgi: 

 

 

Grubu 

Nama/Hamiline 

olduğu 

Ġmtiyazın 

niteliği 

Bir Payın 

Nominal 

değeri 

Toplam TL Sermaye

ye oranı 

(%) 

 

 

 

A 

 

 

 

 

NAMA 

Yönetim 

Kurulu 

Üye 

seçiminde 

1.000 oy 

hakkına 

sahip 

 

 

 

1 

 

 

 

30.000 

 

 

 

0,67 

 

B HAMĠLĠNE YOKTUR 1 4.470.000 99,33 

 

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 değiĢikliğe yol açabilecek anlaĢmalar 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 değiĢikliğe yol açan diğer 

iĢlemlere iliĢkin bilgi: YOKTUR 

 

5.9 

 

Son 3 yılda sermayenin % 10’undan fazlası ayni olarak ödenmiĢse konu hakkında 

bilgi: YOKTUR 

 

5.10 Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satıĢ suretiyle pay ihracının 

bulunması halinde, bu iĢlemlerin niteliğine, bu iĢlemlere konu olan payların sayı ve 

niteliklerine ve tahsisli satıĢ yapılan gerçek ve/veya tüzel kiĢilere iliĢkin 

açıklamalar: YOKTUR 

 

5.11 Varantlı sermaye piyasası araçları, oydan yoksun paylar, hisse senedine 

dönüĢtürülebilir tahvil, hisse senedi ile değiĢtirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası 

araçlarının miktarı ve dönüĢtürme, değiĢim veya talep edilme esaslarına iliĢkin 

bilgi: YOKTUR 

 

5.12 Grup Ģirketlerinin opsiyona konu olan veya koĢullu ya da koĢulsuz bir anlaĢma ile 

opsiyona konu olması kararlaĢtırılmıĢ sermaye piyasası araçları ve söz konusu 

opsiyon hakkında iliĢkili kiĢileri de içeren bilgi: YOKTUR 

 

5.13 Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. payların sayısı ve niteliği 

hakkında bilgi: YOKTUR 

 

5.14 Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada iĢlem görüp 

görmediğine veya bu hususlara iliĢkin bir baĢvurusunun bulunup bulunmadığına 

iliĢkin bilgi: YOKTUR 
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5.15 Borsada iĢlem görmesi amaçlanan sermaye piyasası araçlarıyla eĢ zamanlı olarak,  

- Söz konusu araçlarla aynı grupta yer alanların tahsisli satıĢa konu edilmesi veya 

satın alınmasının taahhüt edilmesi veya, 

- Söz konusu araçların baĢka bir grubunun tahsisli satıĢa ya da halka arza konu 

edilmesi durumunda bu iĢlemlerin mahiyeti ve bu iĢlemlerin ait olduğu sermaye 

piyasası araçlarının sayısı ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi: YOKTUR 

 

5.16 Ġzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ortaklık halihazırda halka 

açık bir ortaklık ise; 

- Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilen ele geçirme 

teklifleri,- Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR 

 

 

 

 

 

6. YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

6.1 Ortaklığın genel organizasyon Ģeması: Ortaklığın genel organizasyon Ģeması: 

 

 

 

Yönetim Kurulu                        
Hüseyin Murat KAYACAN(BaĢkan)             
Hüseyin Günhan KAYIR (BĢk.Yrd.)               

Vahit VARDAR (Üye) 
Kemal KAPLAN (Üye) 

Fatma Güzin YILMAZ (Üye)  

 |  

 

Genel Müdür                 

Hüseyin Günhan KAYIR  

________________________|_____________________ 

|  | 

Muhasebe Müdürü 

Ġsmail AKSAÇ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Denetçi                     
Gazi ÇINAR 
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6.2 Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine iliĢkin bilgi: 

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Adresi 

Son 5 

Yılda 

Ortaklıkta 

Üstlendiği 

Görevler 

Sermaye 

Payı/Temsil Ettiği 

Tüzel KiĢilik 

     (TL) (%) 

Hüseyin 

Murat 

KAYACAN 

 

Yön. 

Kur.BĢk 
Yönetici 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

Yönetim 

Kurulu 

üyesi 

10 

 

0.00022 

 

Vahit 

VARDAR 

Yön. 

Kur.Üye 
Yönetici 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

Yönetim 

Kurulu 

üyesi 

 10 
0.00022 

  

Kemal 

KAPLAN 

Yön. 

Kur.Üye 

Takas 

Sorumlusu 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

Yönetim 

Kurulu 

üyesi 

 10 
0.00022 

  

Fatma Güzin 

YILMAZ 

Yön. 

Kur.Üye 
Yönetici 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

---  10 
0.00022 

  

 

Hüseyin 

Günhan 

KAYIR 

Yön. 

Kur.BĢk

.Yrd. / 

Genel 

Müdür 

Yönetici 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

Yönetim 

Kurulu 

üyesi / 

Genel 

Müdür 

10  
 0.00022 
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6.3 Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar 

hakkında bilgi:YOKTUR 

 

6.4 Önemli olması durumunda yönetim kurulu üyelerinin son beĢ yılda yönetim ve 

denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları, bu 

Ģirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin 

veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:  

 

Adı-Soyadı Ortaklık DıĢındaki 

Görevi 

Görevli Olduğu Kurum KuruluĢ 

Hüseyin Murat 

KAYACAN 

Genel Müdür Yardımcısı ve 

Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Ġnfo Yatırım A.ġ. ve Ġnfotrend B Tipi 

Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. 

Vahit VARDAR Genel Müdür ve Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Ġnfo Yatırım A.ġ. ve Ġnfotrend B Tipi Men. 

Kıy. Yat. Ort. A.ġ. 

Kemal KAPLAN Takas Sorumlusu ve Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Ġnfo Yatırım A.ġ. ve Ġnfotrend B Tipi Men. 

Kıy. Yat. Ort. A.ġ. 

Fatma Güzin YILMAZ Hisse Senetleri MüĢteri 

Temsilcisi ve Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Ġnfo Yatırım A.ġ. ve Ġnfotrend B Tipi Men. 

Kıy. Yat. Ort. A.ġ. 

Hüseyin Günhan KAYIR Yönetim Kurulu BaĢkan 

Yardımcısı 

Ġnfotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım 

Ortaklığı A.ġ. 
 

6.5 Ortaklığın denetim kurulu üyelerine iliĢkin bilgi: 

Adı Soyadı Görevi Mesleği Adresi 

Son 5 

Yılda 

Ortaklıkta 

Üstlendiği 

Görevler 

Sermaye Payı 

/Temsil Ettiği 

Tüzel KiĢilik 

            (TL)                        (%) 

Hüseyin 

Murat 

KAYACAN 

Denetim 

Kurulu 

Üyesi 

Yönetici  

Büyükdere 

Caddesi 

No:156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL  

Yönetim 

Kurulu 

BaĢkanı 

10 

 

0.00022 

 

Kemal 

KAPLAN 

Denetim 

Kurulu 

Üyesi 

Takas 

Sorumlusu 

Büyükdere 

Caddesi 

No:156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

Yönetim 

Kurulu 

Üyesi 

10 

 

0.00022 

 

 

 

6.6 Denetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar 

hakkında bilgi: YOKTUR 

 

6.7 Önemli olması durumunda denetim kurulu üyelerinin son beĢ yılda yönetim ve 

denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları ve 

bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip 

etmediğine dair bilgi:YOKTUR 
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6.8 Yönetimde söz sahibi olan personele iliĢkin bilgi: 

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Adresi 

Son 5 

Yılda 

Ortaklıkta 

Üstlendiği 

Görevler 

Sermaye 

Payı/Temsil 

Ettiği Tüzel 

KiĢilik 

     (TL) (%) 

Hüseyin 

Murat 

KAYACAN 

Yön. 

Kur.BĢk 
Yönetici 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL  

Yön. 

Kur.Üyesi 
10 

0.00022 

 

Hüseyin 

Günhan 

KAYIR 

Yön. 

Kur.BĢk.

Yrd. 

Yönetici 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

Yön. 

Kur.Üyesi 
10  

 0.00022 

 

Vahit 

VARDAR 

Yön. 

Kur.Üyesi 
Yönetici 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

Yön. 

Kur.Üyesi 
10 

0.00022 

 

Kemal 

KAPLAN 

Yön. 

Kur.Üyesi 

Takas 

Sorumlusu 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

Yön. 

Kur.Üyesi 
       10 

0.00022 

 

Fatma Güzin 

YILMAZ 

Yön. 

Kur.Üyesi 

Hisse 

Senetleri 

MüĢteri 

Temsilcisi 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

--- 10 
0.00022 

 

Ġsmail 

AKSAÇ 

Muhasebe 

Müdürü 
Muhasebe 

Büyükdere 

Caddesi No: 

156 Levent-

BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

Muhasebe 

Müdürü 
--- --- 

 

 

6.9 Önemli olması durumunda yönetimde söz sahibi olan personelin son beĢ yılda 

yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin 

unvanları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının 

halen devam edip etmediğine dair bilgi:  

 

VAHĠT VARDAR       Yön.Krl.Üyesi         ĠNFOYATIRIM A.ġ.      Devam ediyor. 

 

6.10 Yönetimde söz sahibi olan personelin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları 

opsiyonlar hakkında bilgi: YOKTUR 
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6.11 Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 

personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi: 

HÜSEYĠN MURAT KAYACAN: 1972 Ġstanbul doğumlu olup, Bilkent Üniversitesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur.1994-1999 yılları arasında Global Menkul 

Değerler, 2000-2002 yılları arasında Demir Yatırım Menkul Kıymetler, 2002-2004 yılları 

arasında Finans Yatırım Menkul Kıymetler, 2004-2007 yılları arasında Tacirler Menkul 

Değerler, 2007-2009 yılları arasında Tera Menkul Değerler‟de görev yapmıĢtır. 2009 

yılından sonra Ġnfo Yatırım A.ġ‟de Genel Müdür Yardımcısı-SatıĢ ve Pazarlama 

Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2010 yılı Nisan ayında seçildiği Ġnfotrend B Tipi 

Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟de Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevini devam 

ettirmektedir. 

  

HÜSEYĠN GÜNHAN KAYIR: 1957 Ġstanbul doğumlu olup, 1983 yılında Boğaziçi 

Üniversitesi ĠĢletme Fakültesinden mezun olmuĢtur. 1985-1989 yılları arasında Esbank 

T.A.ġ., 1989-1991 yılları arasında Bank of Bahrain & Kuwait Ġstanbul, 1992-2001 yılları 

arasında Park Yatırım Bankası A.ġ., 2001-2003 yılları arasında Data Menkul A.ġ., 2003-

2007 yılları arasında Ġnfo Yatırım A.ġ.‟de görev yapmıĢtır.2007 yılından bu yana 

Ģirketimizde Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdür‟lük görevlerini devam 

ettirmektedir. 

 

VAHĠT VARDAR : 1958 Ġstanbul doğumlu, Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat mezunu olup, 

1985-1989 yılları arasında Pamukbank T.A.ġ.‟de görev yapmıĢ ve 1995 yılından bu yana 

Ġnfo Yatırım A.ġ.‟de görev almakta ve halen Ģirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği 

yapmaktadır. 

 

FATMA GÜZĠN YILMAZ: 1966 Kütahya doğumlu olup, 1989 yılında Mimar Sinan 

Üniversitesi Fen Fakültesi Ġstatistik Bölümü mezunudur. Borsa piyasasında çeĢitli aracı 

kurumlarda etkin görevler aldıktan sonra 2009 yılından bu yana Ġnfo Yatırım A.ġ.‟de 

Pazarlama Müdürlüğü görevi yapmakta ve 2010 Ağustos ayından bu yanada Ģirketimizde 

Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. 

 

KEMAL KAPLAN: 1969 Kastamonu doğumlu olup, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Fakültesi Ġktisat Bölümü mezundur. 1990-1994 yılları arasında Garanti Menkul Değerler 

A.ġ.‟de görev yapmıĢtır.1994 yılından bu yana Ġnfo Yatırım A.ġ.‟de görev yapmakta ve 

Ģirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. 

 

GAZĠ ÇINAR: 1963 Sivas doğumlu olup, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ĠĢ 

Ġdaresi Bölümü mezundur. 1981 yılında dahil olduğu muhasebe alanında 1996 yılında 

Mali MüĢavirlik Belgesi almıĢtır ve 1997‟den bu yana kendi ofisinde çalıĢmaktadır ve 

Ģirketimizde Denetçi olarak görevini yürütmektedir. 

 

 Ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise ortaklığın kurucularına iliĢkin bilgi: 

ġirketimiz 22.09.2003 tarihinde kurulmuĢtur. 

 

6.13 Ortaklığın mevcut yönetim, denetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan 

personel ile ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların birbiriyle 

akrabalık iliĢkileri hakkında bilgi: YOKTUR 
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6.14 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz 

sahibi olan personel hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmıĢ cezai 

kovuĢturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık iĢleri ile ilgili olarak taraf olunan 

dava konusu hukuki uyuĢmazlık ve/veya kesinleĢmiĢ hüküm bulunup bulunmadığı 

hakkında bilgi:YOKTUR 

  

 

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 Ģirketlerin 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 iliĢkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek 

kuruluĢlarınca kamuya duyurulmuĢ 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 kurulmuĢ ise kurucuların ortaklığa karĢı görevleri ile Ģahsi çıkarları 

arasındaki çıkar çatıĢmalarına iliĢkin bilgi: YOKTUR 

- Bu kiĢilerin yönetim veya denetim kurullarında veya üst yönetimde görev almaları 

için, ana hissedarlar, müĢteriler, tedarikçiler veya baĢka kiĢilerle yapılan anlaĢmalar 

hakkında bilgi: YOKTUR 

- Bu kiĢilere belirli bir süre ortaklığın sermaye piyasası araçlarının satıĢı konusunda 

getirilmiĢ sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi: YOKTUR 

 

 

6.19 Ortaklığın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, 

soyadı ve bu komitelerin görev tanımları: 
 

    Son 5 Yılda Ortaklıkta 

Adı-Soyadı  Görevi Mesleği Adresi Üstlendiği Görevler 

Hüseyin Murat 

KAYACAN 

Yönetici Yönetici Büyükdere 

Caddesi No: 156 

Levent-BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

YÖNETĠM KURULU 

BAġKANI 

 

Kemal KAPLAN Takas 

Sorumlusu 

Takas 

Sorumlusu 

Büyükdere 

Caddesi No: 156 

Levent-BeĢiktaĢ 

ĠSTANBUL 

YÖNETĠM KURULU 

ÜYESĠ 
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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 iliĢkiler birimi yöneticisi hakkında bilgi: 

Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birim Yöneticisi: 

Adı Soyadı : Ġsmail AKSAÇ 

Telefon : 0 (212 ) 324 46 22 

Faks : 0 (212) 324 84 40 

E-posta: aksac@infoyatirim.com 

 

 

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 iletiĢim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü: 

Adı Soyadı : Hüseyin Murat KAYACAN 

Telefon : 0(212 )319 26 00 

Faks : 0(212) 324 84 40 

E-posta : muratkayacan@infoyatirim.com 

Lisans Türü :Ġleri Düzey 
 

6.22 Son 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 

Ģarta bağlı veya ertelenmiĢ ödemeler de dahil olmak üzere her türlü ücret ve 

faydaların tutarı ve türü:  

30 Eylül 2010 dönemi itibariyle brüt ücretler ve huzur hakları toplamı 43.499 TL‟dir. 

- Emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri faydaları ödeyebilmek için ortaklık 

veya bağlı ortaklıklarının ödediği veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:  

30 Eylül 2010 dönemi itibariyle 9.040 TL‟dir. 

 

6.23 Son hesap dönemi itibariyle ortaklık ve bağlı ortaklıklar tarafından, yönetim ve 

denetim kurulu üyelerine ve yönetici personele, iĢ iliĢkisi sona erdirildiğinde 

yapılacak ödemeler/sağlanacak faydalara iliĢkin sözleĢmeler hakkında bilgi: 

YOKTUR 

 

6.24 Ortaklığın kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğine dair 

açıklama, kurumsal yönetim ilkeleri karĢısındaki durumu ve kurumsal yönetim 

ilkelerine uyulmuyorsa bunun nedenine iliĢkin gerekçeli açıklama:  

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu ortaklığımızın faaliyet raporunda düzenli olarak 

yayınlanmaktadır. 

 

7.  GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER 

 

7.1 Ortaklığın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet 

konuları, ortaklıkla olan iliĢkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri:YOKTUR 

 

mailto:aksac@infoyatirim.com
mailto:muratkayacan@infoyatirim.com
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7.2 Unvanı, merkezi, iĢtirak 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. ĠLĠġKĠLĠ TARAF VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA 

BĠLGĠLER: YOKTUR 

 

 

 

 

9. HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

9.1 Yetkili organ kararları:  

ġirket 29.11.2010 ve 18 nolu yönetim kurulu toplantısında; SPK‟nın “Halka Açık 

Anonim Ortaklıklarda Fon ÇıkıĢı gerektirmeyen Sermaye Azatlım ĠĢlemlerinde 

Uyulacak Ġlke ve Esaslar” hakkındaki duyurusu çerçevesinde, ġirketin mevcut 

4.500.000.- TL ödenmiĢ sermayesinin 2.250.000.- TL‟ye indirilmesine ve eĢ zamanlı 

olarak %200 bedelli sermaye artırımı ile yeniden 6.750.000.- TL‟ye yükseltilmesine, 

bu amaçla gerekli prosedürün baĢlatılmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir. 

9.2 SatıĢı yapılacak paylar ile ilgili bilgi: 

PAY 

GURUBU 

HAMĠLĠNE/

NAMA 

NOMĠNAL 

DEĞER 

PAYSAYISI TOPLAM 

A/III.TERTĠP NAMA 1 30.000 30.000 

B/IV.TERTĠP HAMĠLĠNE 1 4.470.000 4.470.000 

TOPLAM   4.500.000 4.500.000 
 

9.3. Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgi:YOKTUR 

9.4 a) Ġç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi: 

YOKTUR 

 b) Ġç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak 

paylar ile ilgili bilgi: YOKTUR 

 c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları: 

i) Ortakların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay 

alma oranı: YOKTUR. 

ii) BaĢvuru Ģekli: YOKTUR 
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9.5 SatıĢı yapılacak payların yatırımcılara sağladığı haklar:  

Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), 

bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı 

sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn 

md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy 

hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve 

denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (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", ödenmiĢ 

sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn  

md. 11) 
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9.6 Kardan Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgi:  

a) Hak kazanılan tarih: Ġhraç edilen paylar; sermaye artırımının tescil edildiği/yeni 

pay alma hakkına iliĢkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüye hak 

kazanır, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiĢ olması 

halinde ilk kez 2010 yılının karından temettü hakkı elde eder. Ancak payların satıĢ 

süresi içinde yeni pay alma hakkına iliĢkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi sona 

ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten sonra satılan paylar 2011 

yılının kârından temettü alabilecektir.  

 

b) Zaman aĢımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen 

kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri 

dağıtım tarihinden itibaren beĢ yılda zaman aĢımına uğrar. Zaman aĢımına uğrayan 

temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı ġirketlerin Müruru Zamana 

Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye Ġntikali Hakkında 

Kanun hükümleri uygulanır. 

 

c) Hakkın kullanımına iliĢkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dıĢında yerleĢik pay 

sahipleri tarafından kullanım prosedürü:YOKTUR 

 

d) Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif 

mahiyette olup olmadığı:  

Ana SözleĢmesinin 34. maddesi uyarınca ; ġirket'in genel masrafları ile muhtelif 

amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca ġirket'çe ödenmesi ve 

ayrılması zorunlu olan meblağlar ile ġirket tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi gereken 

zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karĢılıklar, hesap yılı sonunda 

tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen 

safi (net) kardan varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra kalan miktar 

aĢağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır. Dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında 

gerçekleĢmemiĢ sermaye kazançları (Değer artıĢları) dikkate alınmaz. 

 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiĢ sermayenin 

%20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

Birinci Temettü 

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu‟nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü 

ayrılır.    

Ġkinci Temettü 

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düĢüldükten sonra kalan kısmı 

genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu 

kar olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya 

olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

 

d) Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere mevzuat hükmü 

çerçevesinde Genel Kurul kararı ile kar payı dağıtılabilir. 

 

Ġkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

e) Türk Ticaret Kanunu‟nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip 

kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; pay sahipleri ile kara iĢtirak eden kimselere 

dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan ödenmiĢ sermayenin %5‟i oranında kar payı 

düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek 

akçe olarak ayrılır. 
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9.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.8 

 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleĢmede pay sahipleri 

için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla 

kâr aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, 

müstahdem ve iĢçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. 

a) Bu artırımda ihraç edilecek paylara iliĢkin zorunlu çağrı, satın alma ve/veya 

satma haklarına iliĢkin kurallar hakkında bilgi:  

Ġsteğe bağlı olarak yapılan kısmi çağrı, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi 

bir yöntemle, tek baĢına veya birlikte hareket ettikleri kiĢilerle 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 iliĢkin esaslar Kurul‟un 

Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar 

Tebliği‟nde düzenlenmiĢtir. 

b) Son yıl hesap dönemi ve cari hesap yılı içinde yapılan çağrı yoluyla ortaklığın 

paylarını toplama teklifleri, bu tekliflerle ilgili fiyat veya değiĢtirme Ģartları ve bu 

tekliflerin sonucu hakkında bilgi: YOKTUR 

 
 

Yeni Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgiler  

 

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma 

nedenlerine iliĢkin bilgi:  YOKTUR 

 

b) Belli kiĢilere 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: 15 gündür. Bu sürenin baĢlangıç ve 

bitiĢ tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, 

bitiĢ tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen iĢ günü akĢamı sona erecektir. 

 

e) Ortakların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma 

oranı:%200 

 

f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliĢkin bilgi : 

Türkiye Ekonomi Bankası Levent ÇarĢı Ģubesi (112) nezdindeki 18810 hesap numaralı 

TR350003200011200000018810‟ nolu Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ.  

hesabıdır. 
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 g) BaĢvuru Ģekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:  
KaydileĢtirilmemiĢ Paylara ĠliĢkin Esaslar: KaydileĢtirilmemiĢ pay 

bulunmamaktadır.  

 

KaydileĢtirilmiĢ Paylara ĠliĢkin Esaslar: 

BaĢvuru yeri/yerleri: Ġnfo Yatırım A.ġ. Merkezi ve Ģubesidir. 

Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 

MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 

 

i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, ortaklıkla da mutabık 

kalınan yeni pay tutarını Türkiye Ekonomi Bankası Levent ÇarĢı Ģubesi (112) 

nezdindeki 18810 hesap numaralı TR350003200011200000018810‟ nolu Ġnfo Menkul 

Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ.  hesabına yatıracaktır. 
 

ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi 

halinde, önceden yapılmıĢ iĢlemler iptal edilecektir. 

 

iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, 

yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. 

 

h) Yeni pay alma sirkülerinin ilan edileceği yerler: 

www.kap.gov.tr ile Ģirketin www.infoyo.com. internet sitelerinde yayınlanacaktır.   

9.9 Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiĢilerin adı,  iĢ adresleri ve 

bir payın satın alma fiyatı:YOKTUR 

 

9.10 Halka arz tutarı: Yapılacak sermaye artırımı ile 4.500.000.-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:  

Yeni pay alma hakkına iliĢkin süre 15 gündür. Bu sürenin baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri ilan 

edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra 

kalan payların Borsa‟da satıĢı için halka arz süresi ve tarihleri ilan edilecek sirkülerde 

belirlenecektir.  

 

9.12 1 TL nominal değerli bir payın satıĢ fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde 

kullanılan yöntemler:  

Paylar yeni pay alma haklarının kullanımında nominal değerden, yeni pay alma 

haklarının kullanımından sonra kalan kısım ise nominal değerden aĢağı olmamak üzere 

Borsa‟da oluĢacak fiyattan satılacaktır. 

   

9.13 Yönetim veya denetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin veya iliĢkili 

kiĢilerin (bunların eĢleri 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 

karĢılaĢtırılması: YOKTUR 

 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.infotrendyo.com./
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9.14 Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satıĢında “Borsa‟da SatıĢ” 

yöntemi kullanılacaktır. 

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin 

satıĢ süresi içinde ĠMKB‟de iĢlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluĢan 

borsa üyelerinden birine baĢvurmaları gerekmektedir. 

Pay bedelleri satıĢ iĢlemlerini yürüten borsa üyesi Ġnfo Yatırım A.ġ. tarafından tahsil 

edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır. 

 

9.15 Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:  

Talep edilecek pay miktarı 1.-TL nominal değerli paylar ve katları Ģeklinde olacaktır. 

  

9.16 Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliĢkin bilgi:  

Pay bedelleri Türkiye Ekonomi Bankası Levent ÇarĢı Ģubesi (112) nezdindeki 18810 

hesap numaralı TR350003200011200000018810‟ nolu Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım 

Ortaklığı A.ġ.  hesabında toplanacaktır. 

 

Halihazırda aracı kurumlarda hesaplarında ġirket payı bulunan ve sermaye artırımına bu 

yolla katılan ortakların ödeyecekleri sermaye artırım bedelleri Merkezi Kayıt KuruluĢu 

(MKK) tarafından özel hesaba yatırılacaktır. 

 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sona kalan payların bedelleri, satıĢ 

iĢlemlerini yürüten borsa üyesi Ġnfo Yatırım A.ġ. tarafından tahsil edildikçe özel banka 

hesabına yatırılacaktır. 

9.17 BaĢvuru yerleri: 

İnfo Yatırım A.Ş. Merkez Şube 
Büyükdere Caddesi No: 156 Levent - BeĢiktaĢ / ĠSTANBUL 
Tel : (212) 319 26 00 
Faks : (212) 324 84 40 

 

Ġnfo Yatırım A.ġ. Sirkeci ġubesi  
Hüdavendigar Caddesi Serdar Sokak Gökmenler Han No:6 Kat. 2 Sirkeci-
Fatih/ĠSTANBUL 
Tel : (212) 528 10 68 
Faks : (212) 527 02 57 

 

9.18 Halka arz sonuçlarının ne Ģekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi: Halka arz 

sonuçları, Seri:VIII, No:66 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ 

Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin 

kesinleĢtiği günü takip eden ilk iĢ günü Kurul‟un özel durumların kamuya açıklanmasına 

iliĢkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur. 
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9.19 Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: 

a) SatıĢa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluĢ/kuruluĢlar 

(konsorsiyum lider/liderleri ayrıca belirtilecektir), aracılığın niteliği ve yüklenimde 

bulunulan payların tutarı ile satıĢa sunulan toplam paylara oranı: 

Ġnfo Yatırım A.ġ. satıĢa “En Ġyi Gayret Aracılığı” ile aracılık edecektir. Yüklenimde 

bulunulan pay yoktur. 

b) Aracı kuruluĢ/kuruluĢlara ve giĢe hizmeti veren kuruluĢlara ödenecek toplam 

ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: 

Aracı kuruluĢ 4.500 TL (BeĢbin TL + BSMV) sabit ücret alacaktır. Ödenecek sabit 

ücretin ihraç maliyeti içersindeki tahmini payı %16‟dır. 

c) Yüklenimde bulunulmayan payların tutarı:   

Yüklenimde bulunulmayan payların nominal değeri 4.500.000 TL‟dir. 

d) Aracılık sözleĢmesinin tarihi ve bu sözleĢmede yer alan önemli hususlar:  

Ġnfo Yatırım A.ġ. ile yapılan aracılık sözleĢmesinin tarihi 22/11/2010‟dur.   

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 baĢlanacaktır. 

9.21 Halka arza iliĢkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz 

edilecek pay baĢına maliyet:  

Tahmini toplam maliyet 30.000.- TL‟dir. Halka arz edilecek hisse senetlerinin toplam 

nominal değeri 4.500.000.- TL olup 1.- TL nominal değerde pay baĢına düĢen maliyet 

0,0066.- KrĢ‟ tur. 

9.22 

 

Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi:  

Talepte bulunan yatırımcılar baĢvurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına 

tabi olacaktır. Ġnfo Yatırım A.ġ.‟ nin yatırımcılardan talep edeceği komisyon ve benzeri 

giderler aĢağıdaki gibidir: 

 

Hesap açma ücreti : Yoktur 

Sermaye Piyasası Aracının 

MKK’ya virman ücreti 

: Yoktur 

Yatırımcının baĢka aracı 

kuruluĢtaki hesabına virman 

ücreti 

: Yoktur 

EFT ücreti : 0,00 – 66.000,00 TL arası 5,00 TL (BSMV 

dahil) 66.000,01 – 317.000,00 arası tutar 

üzerinden 0,000075 

(yüzbindeyedibuçuk)+BSMV 

317.001,00 – üzeri 25,00 TL (BSMV 

dahil) 

Damga Vergisi : Yoktur 
 

9.23 Halka arzın ne zaman ve hangi Ģartlar altında iptal edilebileceği veya 

ertelenebileceği ile satıĢ baĢladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair 

açıklama: SatıĢ baĢladıktan sonra halka arz iptal edilmeyecektir. 

9.24 Yatırımcılar tarafından satıĢ fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları 

hakkında bilgi: YOKTUR 
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9.25 Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit giriĢi ile kullanım 

yerleri; tahmini nakit giriĢi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil  ise, gereken 

diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi:  

Ġhraç edilen paylar karĢılığında 4.500.000.- TL nakit giriĢi tahmin edilmektedir. Ġhraçtan 

elde edilecek kaynak ile, fon portföyü büyütülerek, sermaye piyasalarında yeni kaynak 

oluĢumları sağlanmıĢ olacaktır.  

9.26 Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, 

nemalandırılacaksa esasları: 

Nemalandırılmayacaktır. 

9.27 Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına iliĢkin bilgi: YOKTUR 

9.28 Halka arzda içsel bilgiye ulaĢabilecek konumdaki kiĢilerin listesi: 
Hüseyin Murat 

KAYACAN 

Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım 

Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Hüseyin Günhan KAYIR 

Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım 

Ortaklığı A.ġ. 

Yönetim Kurulu BĢk. Yrd. 

Genel Müdür 

Vahit VARDAR 

Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım 

Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi 

Kemal KAPLAN 

Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım 

Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi 

Fatma Güzin YILMAZ 

Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım 

Ortaklığı A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi 

Ġsmail AKSAÇ 

Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım 

Ortaklığı A.ġ. Muhasebe Müdürü 

Gülay ALP Ġnfo Yatırım A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Nil ALP Ġnfo Yatırım A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi 

Mustafa BAġ Ġnfo Yatırım A.ġ. Genel Müdür Yardımcısı 

Gazi ÇINAR 

Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım 

Ortaklığı A.ġ. Denetçi 

Mine DEPECĠK Ġnfo Yatırım A.ġ. Operasyon Müdürü 

Fatih ÖZAT Ġnfo Yatırım A.ġ. Denetçi 
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9.29 Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları: 

a) Nitelikli yatırımcılar, bireysel yatırımcılar, ortaklığın çalıĢanları ve diğer 

yatırımcı kategorilerine tahsis edilen oranlar: YOKTUR 

b) Tahsisat değiĢikliğinin yapılabileceği Ģartlar, büyüklüğü ve tahsisat 

değiĢikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler: YOKTUR 

c) Bireysel yatırımcılar ve ortaklığın çalıĢanlarına iliĢkin tahsisat grubunda aĢırı 

talep olması halinde uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri: YOKTUR 

d) Tahsiste belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer tanınabilecek 

ayrıcalıklar, söz konusu gruplara tahsis edilen yüzdeler ve bu gruplara dahil 

edilme kriterleri: YOKTUR 

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması planlanan asgari pay tutarı: 

YOKTUR  

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar: YOKTUR 

g) Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleĢmiĢ pay 

miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi: YOKTUR 

 

9.30 SatıĢın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine 

belli bir oranda tahsisat yapılmıĢsa buna iliĢkin bilgi: YOKTUR 

 

9.31 Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya 

pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup 

bulunmadığına iliĢkin bilgi: YOKTUR 

  

9.32 Borsada iĢlem görme: Halka arz edilen payların satıĢ tamamlandıktan sonra borsada 

iĢlem görebilmesi borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde borsanın vereceği 

olumlu karara bağlıdır. 

 

9.33 Halka arzdan sonra dolaĢımdaki pay miktarının artırılmamasına iliĢkin 

taahhütler:  

a) Ortaklık tarafından verilen taahhüt: YOKTUR 

 

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler: YOKTUR 

 

c) Taahhütlerin içeriği, istisnaları ve dönemi: YOKTUR 

 

9.34 Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler: 

www.kap.gov.tr ve www.infoyo.com internet sitelerinde yayınlanacaktır.  

http://www.kap.gov.tr/
http://www.infoytrendyo.com/
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9.35 Ek satıĢ iĢlemlerine iliĢkin bilgi:  

 

a) Toplanan kesin talebin satıĢa sunulan pay miktarından fazla olması halinde 

aĢağıda belirtilen mevcut ortaklara ait payların, dağıtıma tabi tutulacak toplam 

pay miktarına eklenmesinin planlanıp planlanmayacağı: YOKTUR 

 

b) Ek satıĢa konu olabilecek payların azami tutar ve oranları ile satıĢ yöntemi: 

YOKTUR 

 

c) Ek satıĢın aracı kurumca ortaklardan ödünç alınacak payların satıĢı yoluyla 

gerçekleĢtirilmesinin planlandığı kısmı ile ilgili açıklama: YOKTUR 

 

i) Ek satıĢı gerçekleĢtirecek aracı kurumun ticaret unvanı: YOKTUR 

 

ii) Ödünç sözleĢmesinin esasları: YOKTUR 

 

iii) ĠĢlemlerin Fiyat Taahhüdü Niteliğinde Olmadığına ĠliĢkin Açıklama:. 

YOKTUR 

 

iv) Sorumluluk: YOKTUR 

 

d) Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler: 

YOKTUR 

 

9.36 Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları ile fiyat istikrarına iliĢkin iĢlemler: 

YOKTUR 
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9.37 Sulanma Etkisi  

a) Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi: 

b) Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma 

etkisinin miktarı ve yüzdesi: 

 30.09.2010 
Halka Arz 

Öncesi 

Halka Arz Sonrası 
%50 Sermaye 

Artırımına Katılım 
%50 Borsa'da 

Satış 

Özkaynak 3.741.721 5.961.721 

Ödenmiş Sermaye 4.500.000 6.750.000 

Pay Başına Değer 0,83 TL 0,88 TL 

Mevcut Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi -  6,22 % 

Yeni Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi  - -11,68 % 

 

 30.06.2010 
Halka Arz 

Öncesi 

Halka Arz Sonrası 
%50 Sermaye 

Artırımına Katılım 
%50 Borsa'da 

Satış 

Özkaynak 3.618.934 5.838.934 

Ödenmiş Sermaye 4.500.000 6.750.000 

Pay Başına Değer 0,80 TL 0,87 TL 

Mevcut Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi - 7,56% 

Yeni Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi  - -13,50% 

 

 

9.38 Halka arz ile ilgili menfaatler ile söz konusu menfaatlerin niteliği ve bu 

menfaatlerden yararlanacak kiĢiler hakkında bilgi: YOKTUR 

 

 

 

 

 

 

10. FĠNANSAL DURUM VE FAALĠYET SONUÇLARI     
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10.1 Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle finansal durumu, finansal 

durumunda yıldan yıla meydana gelen değiĢiklikler ve bu değiĢikliklerin 

nedenleri:  

 

Mali analiz tekniklerinden oran analizi uygulanarak son 3 yıl ve ilgili ara dönem 

finansal tabloları üzerinde yapılan çalıĢmanın sonuçları aĢağıda yer almaktadır. 

 

  

30.06.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007  30.09.2010 

Nakit ve Nakit 

Benzerleri/Topla

m Aktif 

 

 

0,6023 0,4249 0,4133 0.4614 0.4914 

Özkaynaklar/Top

lam Aktif 

 

0,8356 0,9233 0,9165 0.8780 0.9648 

Dönen 

Varlıklar/Kısa 

Vadeli Borçlar 

 

 

6,1600 13,349 12,189 8,246 28,976 

Net Kar-

Zarar/Toplam 

Aktif 

 

 

0,0051 -0,0255 0,1546 -0,3741 0,0679 

 

  30.09.2010 30.06.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

ġirketin toplam 

varlıkları 

 

4.477.645 

 

3.919.654 

 

4.057.875 

 

3.520.797 

 

4.569.566 

ġirketin dönen 

varlıkları  

4.477.645 

 

3.919.654 4.057.875 3.518.577 4.566.772 

ġirketin kısa 

vadeli 

yükümlülükleri 

 

726.884 

 

 

293.621 

 

332.919 

 

426.707 

 

157.605 

ġirketin 

özkaynakları 

3.741.721 

 

3.618.934 3.718.942 3.091.434 4.408.650 

ġirketin net 

dönem 

karı/zararı 

 

22.779 

 

 

-100.008 

 

627.508 

 

-1.317.216 

 

-1.033.893 

ġirketin toplam varlıkları 2010 yılının ilk 9 ayında 2009 yılı sonuna göre %10.34 

artıĢla 4.477.645 TL„ye yükselmiĢtir. 

ġirketin dönen varlıkları 2010 yılının ilk 9 ayında 2009 yılı sonuna göre %10.34 

artıĢla 4.477.645 TL„ye yükselmiĢtir. 

ġirketin kısa vadeli yükümlülükleri 2010 yılının ilk 9 ayında 2009 yılı sonuna göre 

%118,34 artıĢla 726.884 TL„ye yükselmiĢtir. 

ġirketin özkaynakları ise 2010 yılının ilk 9 ayında 2009 yılı sonuna göre %0,61 

artıĢla 3.741.721 TL' ye çıkmıĢtır. 

ġirket, 2009 yılını 627.508 TL net dönem karı ile tamamlamıĢ, 2010 yılının ilk 9 

ayında ise 22.779 TL net dönem karı yapılmıĢtır.  

Ortaklığın kullandığı herhangi bir yatırım ya da iĢletme kredisi mevcut değildir. 

Ortaklık ticari faaliyetlerini tamamen kendi özkaynak gücü ile sürdürmektedir. 
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10.2 Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle faaliyet sonuçlarına iliĢkin 

bilgi:  

 
 

 

2010/09 2010/06 2009/12 2008/12 2007/12 

SATIġ GELĠRLERĠ 
353.336.966 234.080.344 507.921.422 536.392.471 691.885.304 

SatıĢların Maliyeti (-) 
-353.112.504 -234.006.342 -507.081.356 -537.301.095 -690.990.002 

Finans Sek. Faal. Brüt 

Kar 224.462 74.002 840.066 -908.624 895.302 

Brüt Esas Faal. 

Karı/Zararı 

305.377 86.542 1.011.325 -788.369 948.378 

Faaliyet Giderleri (-) 282.598 186.550 383.817 528.577 -638.073 

Net Esas Faal. 

Karı/Zararı 

283.686 -100.008 627.508 -1.317.216 310.305 

Faaliyet Karı veya 

Zararı 

283.686 -100.008 627.508 -1.317.216 310.305 

NET DÖNEM 

KARI/ZARARI 

283.686 -100.008 627.508 -1.317.216 310.305 

 

- Olağanüstü olaylar ve/veya geliĢmeler dahil olmak üzere ortaklığın 

gelirlerini ve net satıĢlarını önemli ölçüde etkilemiĢ olan faktörler ile söz 

konusu faktörlerin geliri ve net satıĢları etkileme derecesi hakkında bilgi: 

 

ġirketin yaptığı menkul kıymet iĢlemlerinden elde edilen brüt kar 2007 yılında 

948.378 TL iken 2008 yılında yaĢanan finansal krizin etkisiyle azalan iĢlem 

hacmine bağlı olarak -788.369 TL zarar oluĢmuĢtur. 2009 yılında ise piyasalardaki 

toparlanma ile birlikte artan iĢlem hacmi sonucu 1.011.325 TL kar oluĢmuĢtur.  

2010 yılının ilk yarısında -86.542 TL zarar oluĢmuĢtur. 2009 yılının 9 ayına göre 

ise 305.377.- TL brüt kar gerçekleĢmiĢtir. 

 

Bu doğrultuda ġirketin net dönem karı 2007 yılında 310.305 TL iken 2008 yılında 

yaĢanan global finansal kriz nedeniyle -1.317.216 TL‟ sı zarar oluĢmuĢtur. 2009 

yılında dünya ve Türkiye sermaye piyasalarındaki toparlanmaya paralel ġirketin 

dönem karı 627.508 TL‟ gerçekleĢmiĢtir. 2010 yılının ilk yarısında ise -100.889 

TL net dönem zararı ve 2010 yılının 9 ayına göre ise 283.686 TL‟ lık kar 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

- Ortaklığın faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede 

etkilemiĢ veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, mali veya parasal 

politikalar hakkında bilgi:YOKTUR 

 

10.3 Ortaklığın iĢletme sermayesinin yeterli olup olmadığı ve yeterli değilse gerekli 

ek iĢletme sermayesinin nasıl temin edileceği hakkında bilgi:  

Ortaklığın olağan faaliyetlerini yerine getirebilmesi için yeterli iĢletme sermayesi 

bulunmaktadır. 
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10.4 Ortaklığın son durum itibariyle finansman yapısı ve borçluluk (garantili - 

garantisiz, teminatlı - teminatsız ayrımı yapılmıĢ ve dolaylı ve Ģarta bağlı 

yükümlülükler dahil) durumu hakkında bilgi:  

Finansman Yapısı ve Borçluluk Durumu 30.09.2010 30.06.2010 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 726.884 293.621 

Garantili  0 0 

Teminatlı  716.689 284.137 

Garantisiz/Teminatsız 10.195 9.484 

   

Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.040 7.099 

Garantili  0 0 

Teminatlı  0 0 

Garantisiz/Teminatsız 9.040 7.099 

   

Özkaynaklar 3.741.721 3.618.934  

ÖdenmiĢ/çıkarılmıĢ sermaye 4.500.000 4.500.000 

Yasal yedekler 5.690 5.690 

Diğer Yedekler 0 0 

Hisse Senedi Ġhraç Primleri 171.022 171.022 

GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zararları) (1.375.702) (1.375.702) 

Net Dönem Karı / (Zararı) 22.779 (100.008) 

TOPLAM 4.477.645 3.919.654  

   

Net Borçluluk Durumu   

A. Nakit 659 514 

B. Nakit Benzerleri 2.696.126 1.665.201 

C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.184.900 2.098.318 

D. Likidite (A+B+C) 3.881.685 3.764.033 

E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar 0 0 

F. Kısa Vadeli Banka Kredileri 0 0 

G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı 0 0 

H. Diğer Finansal Borçlar 0 0 

I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) 0 0 

J. Kısa Vedeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) -3.881.685 -3.764.033 

K.Uzun Vadeli Banka Kredileri 0 0 

L. Tahviller  0 0 

M. Diğer Uzun Vadeli Krediler 0 0 

N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) 0 0 

O. Net Finansal Borçluluk (J+N) -3.881.685 -3.764.033 
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11. ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI  

     

11.1 Ortaklığın kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi: 

 

11.2 Nakit akımlarına iliĢkin değerlendirme:  

  

  01.01.-30.09.2010 01.01.-30.09.2009 

      

A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları     

      

Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) 22.779 534.416 

    

ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net 

nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:    

Amortisman ve itfa payı giderleri - 1.665 

Finansal varlık değer artıĢı, net - - 

Kıdem tazminatı karĢılığı 3.026 4.265 

Finansal varlık değer azalıĢları/(artıĢları),net (30.617) (169.744) 

ĠĢletme sermayesindeki değiĢimler öncesinde faaliyet karı (4.812) 370.602 

    

ĠĢletme sermayesindeki değiĢimler   

Alım satım amaçlı menkul kıymetlerde net (azalıĢ)/artıĢ 810.051 356.024 

Ticari iĢlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artıĢlar  (179.648) (994.921) 

Ticari borçlarda artıĢlar  395.575 905.936 

Diğer yükümlülüklerdeki değiĢim (1.610) (7.314) 

Sermaye Arttırımı - - 

    

Toplam 1.024.368 259.725 

    

ĠĢletme faaliyetinden kaynaklanan nakit  1.019.556 630.327 

      

B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları     

Maddi duran varlık alımı, net -- -- 

Maddi olmayan duran varlık alımı, net -- -- 

Finansal varlıklar -- -- 

    

C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları   

Finansal borçlarla ilgili nakit ödemeler -- -- 

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit(çıkıĢı)/giriĢi -- -- 

    

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artıĢ 1.019.556 630.327 

Dönem baĢı  nakit ve nakit benzeri değerler 1.677.229 1.624.637 

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 2.696.785 2.254.964 
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 Nakit akımlarına iliĢkin değerlendirme:  

  

  01.01.-30.06.2010 01.01.-30.06.2009 

      

A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları     

      

Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) (100.008) 243.770 

    

ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net 

nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:    

Amortisman ve itfa payı giderleri - 1.111 

Finansal varlık değer artıĢı, net - - 

Kıdem tazminatı karĢılığı 1.085 3.156 

Finansal varlık değer azalıĢları/(artıĢları),net 36.981 (149.908) 

ĠĢletme sermayesindeki değiĢimler öncesinde faaliyet karı (61.942) 98.129 

    

ĠĢletme sermayesindeki değiĢimler   

Alım satım amaçlı menkul kıymetlerde net (azalıĢ)/artıĢ (170.965) 657.153 

Ticari iĢlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artıĢlar  260.691 (371.569) 

Ticari borçlarda artıĢlar  (37.074) 285.513 

Diğer yükümlülüklerdeki değiĢim (2.224) (7.744) 

Sermaye Arttırımı - -- 

    

Toplam 50.428 563.353 

    

ĠĢletme faaliyetinden kaynaklanan nakit  (11.514) 661.482 

      

B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları     

Maddi duran varlık alımı, net -- -- 

Maddi olmayan duran varlık alımı, net -- -- 

Finansal varlıklar -- -- 

    

C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları   

Finansal borçlarla ilgili nakit ödemeler -- -- 

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit(çıkıĢı)/giriĢi -- -- 

    

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artıĢ (11.514) 661.482 

Dönem baĢı  nakit ve nakit benzeri değerler 1.677.229 1.624.637 

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 1.665.715 2.286.119 
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11.3 Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:  

Ortaklık mevcut fonlarını olağan faaliyetlerinin devamı için kullanmaktadır. 

11.4 Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiĢ veya etkileyebilecek 

fon kaynaklarının kullanımına iliĢkin sınırlamalar hakkında bilgi: YOKTUR 

 

11.5 - Yönetim kurulunca karara bağlanmıĢ olan planlanan yatırımlar,  

- Finansal kiralama yolu ile edinilmiĢ bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi 

planlanan önemli maddi varlıklar 

için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi: YOKTUR 

 

12. GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI  

 

12.1 Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca 

hazırlanan son üç yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara iliĢkin 

bağımsız denetim raporları: 

Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son üç 

yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara iliĢkin bağımsız denetim raporları  

kap.gov.tr‟de yer almaktadır.  

12.2 Son üç yıl ve ilgili ara dönemde bağımsız denetimi gerçekleĢtiren kuruluĢların 

unvanları, bağımsız denetçi görüĢü ve denetim kuruluĢunun/sorumlu ortak baĢ 

denetçinin değiĢmiĢ olması halinde nedenleri hakkında bilgi: 

 

Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Görüşü 
Sorumlu Ortak, 

Başdenetçi  

2007 AC Ġstanbul Uluslararası Bağımsız 
Denetim ve SMMM A.ġ. Olumlu GörüĢ Atilla ZAĠMOĞLU  

2008 AC Ġstanbul Uluslararası Bağımsız 
Denetim ve SMMM A.ġ. Olumlu GörüĢ Atilla ZAĠMOĞLU 

2009 AC Ġstanbul Uluslararası Bağımsız 
Denetim ve SMMM A.ġ. Olumlu GörüĢ Atilla ZAĠMOĞLU 

30.06.2010 AC Ġstanbul Uluslararası 
Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ. Olumlu GörüĢ Atilla ZAĠMOĞLU 

 

12.3 Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde 

önemli etkisi olmuĢ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar (Ortaklığın 

bilgisi dahilinde olan henüz açılmamıĢ, ancak açılabilecek davalar dahil olmak 

üzere): YOKTUR 

 

12.4 Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ortaklığın ve grubun finansal 

durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değiĢiklikler: 

YOKTUR 

 

 

13. ORTAKLIĞIN PROFORMA FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ 

 

13.1 Proforma finansal bilgiler: Proforma finansal tablo düzenlenmesini gerektirir bir 

durum bulunmamaktadır. 

 

13.2 Proforma finansal bilgilere iliĢkin özel amaçlı bağımsız denetim raporu: YOKTUR 
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14. KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI 

Ortaklığın esas sözleĢmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı 

dağıtım esasları ile son 3 yıl içerisinde kar dağıtımı konusunda almıĢ olduğu kararlara iliĢkin 

bilgi:  

Esas sözleĢmenin 34.maddesi gereğince; 

ġirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca 

ġirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile ġirket tüzel kiĢiliği tarafından 

ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karĢılıklar, hesap yılı 

sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi 

(net) kardan varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra kalan miktar aĢağıdaki sıra ve 

esaslar dahilinde dağıtılır. Dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleĢmemiĢ sermaye 

kazançları (Değer artıĢları) dikkate alınmaz. 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiĢ sermayenin %20'sini 

buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

Birinci Temettü 

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu‟nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.    

Ġkinci Temettü 

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düĢüldükten sonra kalan kısmı genel kurul 

kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilânçoda 

bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak 

ayırmaya yetkilidir. 

d) Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur mustahdem ve iĢçilere mevzuat hükmü çerçevesinde Genel 

Kurul Kararı ile kar payı dağıtılabilir. 

Ġkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

e) Türk Ticaret Kanunu‟nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek 

akçenin hesaplanmasında; pay sahipleri ile kara iĢtirak eden kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ 

olan kısımdan ödenmiĢ sermayenin %5‟i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda 

biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleĢmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına 

ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere kârdan 

pay dağıtılmasına karar verilemez. 
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15. KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ 

 

15.1 Ortaklığın kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap 

dönemlerine iliĢkin kar tahminleri: YOKTUR 

 

15.2 Ortaklığın kar tahminleri ve beklentilerine iliĢkin varsayımlar: YOKTUR 

15.3 Kar tahmin ve beklentilerine iliĢkin özel amaçlı bağımsız denetim raporu: 

YOKTUR 

 

15.4 Daha önce yapılmıĢ kar tahminleri ile bu tahminlerin 15.1 no’lu bölümde verilmiĢ 

olan tahminlerden farklı olması durumunda farklılığın nedenleri hakkında bilgi: 

YOKTUR 

16. PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI  

 

Menkul kıymet yatırım ortaklığı payı satın alanların vergilendirilmesi 

 

A) Payların elden çıkarılması karĢılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi 

 

01.10.2006 TARĠHĠNDEN SONRA ELDE EDĠLEN GELĠRLER ĠÇĠN 

 

Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle;  

i.Alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alıĢ ve satıĢ bedelleri arasındaki fark, 

ii.Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç iĢlemlerinden sağlanan gelirler 

üzerinden %10 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır. Dar mükellef gerçek kiĢi ve kurumlar için bu 

oran %0 olarak uygulanır.Hisse senetleri değiĢik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden 

çıkarılması halinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alıĢ bedelinin belirlenmesinde ilk 

giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması 

durumunda,elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım iĢlemi esas alınarak üzerinden tevkifat 

yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün 

içindeki alıĢ maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir. AlıĢ ve satıĢ 

iĢlemleri dolayısıyla  ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat 

matrahının tespitinde dikkate alınır.Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım 

iĢlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleĢtirilmesinde bu iĢlemler tek bir iĢlem olarak dikkate 

alınır. Hisse senedi alım satımından doğan zararlar takvim yılı aĢılmamak kaydıyla izleyen 

dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilebilecektir.Tam mükellef kurumlara ait olup, Ġstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası'nda (ĠMKB) iĢlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 

senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait olup, 

ĠMKB'de iĢlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden 

çıkarılmasından elde edilen gelirler için Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) Mükerrer 80'inci maddesi 

hükümleri uygulanmayacaktır.Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek 

kiĢilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık 

beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç 

hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmiĢ olan vergiler, 

GVK madde 94 madde kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde 

tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. 

 

Öte yandan, dileyen gelir vergisi mükellefleri aynı takvim yılı içinde üçer aylık dönemlerde oluĢan 

kar ve zararlar için yıllık beyanname verebileceklerdir. Bu çerçevede, beyan edilen gelirden yıl 

içinde oluĢan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden %10 oranında vergi 
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hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilemeyen 

tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Ancak, mahsup edilemeyen zararlar izleyen 

takvim yıllarına devredilemeyecektir.Hisse senetleri yanında diğer menkul kıymet ve sermaye 

piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibariyle tevkifata tabi tutulacak alım satım kazançlarının 

tespitinde alım satım konusu iĢlemlerin aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar bu 

türlere göre ayrı ayrı tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır. Geçici Madde 67'nin (5) numaralı bendi 

uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kiĢi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi 

mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın 

vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını 

etkilememektedir. 

 

II. Hisse Senetleri Kar Paylarının ve Temettü Avanslarının Vergilendirilmesi 

 

A. Gerçek KiĢiler 

 

1. Tam Mükellef Gerçek KiĢiler 

GVK'nun 94'üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 

sayılı Kanunla yapılan değiĢiklikle, tevkifat karın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu 

kapsamda GVK'nun 4842 sayılı Kanunla değiĢik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef 

kurumlarca;'" tam mükellef gerçek kiĢilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu 

vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kiĢilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar 

vergisinden muaf olan dar mükelleflere" dağıtılan kar payları üzerinden Bakanlar Kurulunca 

belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır.GVK'ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22'nci maddenin 

ikinci fıkrasına göre tam mükellef kurumlardan elde edilen, GVK'nın 75'inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı "kâr paylarının yarısı" gelir vergisinden 

müstesnadır. Ġstisna edilen bu tutar üzerinden GVK'nın 94'üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılır ve 

tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık 

beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca gerçek kiĢi ortaklar tarafından 

karın sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisse senetlerinin "menkul sermaye iradı" olarak 

beyan edilmesi gerekmemektedir. GVK'nun (86/1-c) maddesi uyarınca, 2010 yılı gelirleri için 

22.000 YTL'yi a Ģan Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuĢ olan menkul sermaye iratları beyanname 

verilmesini gerektirecektir. Temettü avansları da kar payları ile aynı kapsamda 

vergilendirilmektedir.  

 

2. Dar Mükellef Gerçek KiĢiler 

GVK'nun 4842 sayılı Kanunla değiĢik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; 

tam mükellef gerçek kiĢilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf 

olanlara, dar mükellef gerçek kiĢilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden 

muaf olan dar mükelleflere "dağıtılan kar payları üzerinden" Bakanlar Kurulunca belirlenen 

oranlarda tevkifat yapılacaktır.GVK madde (86/2) uyarınca; dar mükellefiyette, tamamı Türkiye'de 

tevkif suretiyle vergilendirilmiĢ olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul 

sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için 

beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.Ancak GVK madde (101/5) 

çerçevesinde, gerçek usulde vergiye tabi dar mükelleflerin terk ettikleri iĢleri ile ilgili olarak 

sonradan elde ettikleri diğer kazanç ve iratlar, ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç 

giriĢilmemesi veya ihale artırma ve eksiltmelere iĢtirak edilmemesi karĢılığında elde ettikleri diğer 

kazanç ve iratları, vergisi tevkif suretiyle alınmamıĢ menkul sermaye iratlarının ve diğer her türlü 

kazanç ve iratın Türkiye'de yapıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirilmesi 

gerekmektedir. 
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B. Kurumlar 

 

1. Ticari ĠĢletmeler ve Bir Ticari ĠĢletmenin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetleri Dolayısıyla 

Elde Edilen Kar Payları 

GVK'nun (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam mükellef gerçek kiĢilere, gelir 

ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek 

kiĢilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere 

"dağıtılan kar payları üzerinden" Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat 

yapılacaktır.Ticari faaliyete bağlı olarak ticari iĢletme bünyesinde elde edilmesi halinde söz konusu 

gelirler ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir.5520 sayılı KVK'nun 6'ncı 

maddesindeki "safi kurum kazancının GVK'nun ticari kazanç hükümlerine göre saptanacağı" 

hükmü, ticari iĢletme için geçerli olacak ve bu kazançlar kurum kazancına dahil edilecektir. Ancak 

KVK madde (5/1) uyarınca, tam mükellef baĢka bir kuruma iĢtirak nedeniyle elde edilen kar 

payları, yatırım fonlarının katılım belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen 

kar payları hariç, kurumlar vergisinden müstesnadır. 

 

2. Dar Mükellef Kurumlar 

Tam mükellef kurumlara iliĢkin açıklamalar aynen geçerlidir. 

Diğer taraftan, KVK uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, GVK'nun 

75'inci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana 

merkeze aktarılan tutarı üzerinden tevkifat yapılacaktır. 

 

17. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER 

 

Ġzahnamede, Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları bölümünde AC Ġstanbul Uluslararası 

Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ. gibi üçüncü kiĢilerden/kurumlardan alınan bilgilere ve raporlara yer 

verilmiĢ olup, söz konusu bilgiler kendilerinden alındığı Ģekilde aynen kullanılmıĢtır. Ġnfo Menkul 

Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ., bildiği veya ilgili üçüncü Ģahsın yayınladığı bilgilerden kanaat 

getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlıĢ veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin 

bulunmadığını beyan eder. 

 

18. ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER  

 

 AĢağıdaki belgeler  Büyükdere Caddesi No: 156 Levent-BeĢiktaĢ/ĠSTANBUL adresindeki 

ortaklığın merkezi ve 9. Bölümde belirtilen baĢvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine 

açık tutulmaktadır: 

 

 1) Ġzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluĢturan her türlü rapor ya da belge ile 

değerleme ve görüĢler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile aracı 

kuruluĢlarca hazırlanan raporlar, esas sözleĢme, vb.) 

 

 2) Ortaklığın ve konsolidasyon kapsamındaki Ģirketlerin son 3 yıl ve son ara dönem 

itibariyle finansal tabloları 

 

19. ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER 

 

 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 izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiĢtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için 

her türlü makul özenin gösterilmiĢ olduğunu beyan ederiz. 
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Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ.  Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

Hüseyin Günhan KAYIR           Hüseyin Murat KAYACAN 

Yönetim Krl.BĢk.Yrd.                 Yönetim Kurulu BaĢkanı  

ve Genel Müdür                                                                   

 

ĠZAHNAMENĠN 

TAMAMI 

 

 

 

 

ĠNFO YATIRIM A.ġ. 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

Mustafa BAġ                              Vahit VARDAR  

Genel Müd. Yrd.                 Genel Müdür 

 

 

ĠZAHNAMENĠN 

TAMAMI 

  

 

20. EKLER 

Yoktur. 


