ĠNFO YATIRIM A.ġ.
SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIS 30 EYLÜL 2012
ARA HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
I. GĠRĠS
1. RAPORUN DÖNEMĠ:
01/01/2012-30/09/2012
2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI: ĠNFO YATIRIM A.ġ.
3. TARĠHSEL GELĠġĠMĠ:
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 4780036787No‟lu Kurumlar Vergisi mükellefi ĠNFO
Yatırım A.ġ. 28.Aralık.1990 tarihinde Lider Menkul Değerler A.ġ. ünvanı altında 1.000.- TL
sermaye ile kurulmuĢtur. 1994 tarihinde ALP ailesi tarafından satın alınan Ģirketin ünvanı
10.10.1994 tarihinde ĠNFO YATIRIM VE FĠNANSMAN A.ġ.14.06.1995 tarihinde ĠNFO
MENKUL DEĞERLER A.ġ.ve 1.Kasım.2005 Tarihinde ise ĠNFO YATIRIM A.ġ olarak
değiĢtirilmiĢ ve değiĢtirilme iĢlemi 01.11.2005 tarih ve 6423 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi‟nde ilan olunmuĢtur.
ġirketin faaliyet konusu; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun
olarak aracılık faaliyetinde bulunmakta olup, aĢağıda özetlenen konularla uğraĢmaktadır:
ġirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
ġirket'in anasözleĢmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.
Ġnfo Yatırım A.ġ. nin sahip olduğu yetki ve izin belgeleri
1 - Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi
2 - Yatırım DanıĢmanlığı Yetki Belgesi
3 - Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi
4 - Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi
5 - Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi
6 -Menkul Kıymet Geri Alma (Repo) veya satma (Ters repo) Taahhüdü ile Alım
Satımı Yetki Belgesi
Kredili Menkul Kıymet, Açığa SatıĢ ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme izin
belgesi
Ġ.M.K.B.‟de faaliyet gösterdiği piyasalar
Hisse Senetleri Piyasası
Tahvil ve Bono Piyasası
GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası
Ve
Ġzmir Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası
ġirket, Büyükdere Caddesi, No: 156 Levent – BeĢiktaĢ / ĠSTANBUL adresinde faaliyet
göstermektedir.

ġube ve Ġrtibat Büroları Adresleri:
ġirket‟in 1Ģubesi mevcuttur.
Ġstanbul/Sirkeci HocapaĢa Mah. DerviĢler sok. Dirikoç ĠĢhanı no:1/6 Sirkeci Ġstanbul
4. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI:
ġirketimizin 1.500.000.- TL olan sermayesi 01.04.2011 tarihinde 9.000.000.- TL. sına
yükseltilmiĢtir.
Dönem içinde esas sözleĢmede değiĢiklik yapılmıĢ, Ģirketimiz 30/09/2011 tarihinde Ġstanbul
Menkul Kıymetler Borsası Birincil Piyasada halka arz edilmiĢtir. Ortaklığımız payları ĠMKB
Yönetim Kurulu BaĢkanlığı‟nın kararı gereği, 11/10/2011 tarihinde 2. Ulusal Pazarda iĢlem
görmeğe baĢlamıĢtır.
a) ġirket‟in sermayesi her biri 1 TL nominal değerli, 9.000.000 adet hisseden oluĢmaktadır.
ġirket‟in nominal sermayesi 9.000.000 TL‟dir.
b)30.09.2012 tarihi itibariyle ġirketimizin ortaklık yapısı aĢağıda belirtildiği gibidir.
Ortağın Adı-Soyadı

Grubu

Tutarı
(TL)

Oran
(%)

Pay Adedi

CAN ALP (Ġmtiyazlı)

A

45.000

0,50

45.000

GÜLAY ALP (Ġmtiyazlı)

A

45.000

0,50

45.000

B

4.283.000

47,60

4.283.000

B

600

0,01

600

B

300

0,00

300

B

300

0,00

300

B

4.625.000

51,39

4.625.000

9.000.000 100,00

9.000.000

CAN ALP (Ġmtiyazsız)
MUSTAFA BAġ
(Ġmtiyazsız)
VAHĠT VARDAR
(Ġmtiyazsız)
H.MURAT
KAYACAN(Ġmtiyazsız)
HALKA AÇIK
(Ġmtiyazsız)
TOPLAM

ġirket 2012 yılı içerisinde temettü ödemesi yapmamıĢtır.

5. DÖNEM ĠÇĠNDE YÖNETĠM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN
BASKAN VE ÜYELERĠN, MURAHHASAZALARIN AD, SOYADLARI, YETKĠ
SINIRLARI, BU GÖREVLERĠNĠN SÜRELERĠ:
Ġsimleri

Görevi

Görev Süreleri

Vahit Vardar

Yön. Kur. BĢk Ve Genel Müdür

21.05.2012 - Devam Ediyor.

Yusuf Ali Alan

Yönetim Kurulu Üyesi

21.05.2012 – Devam Ediyor

Mustafa BaĢ

Yönetim Kurulu Üyesi

21.05.2012 – Devam Ediyor.

Nuh Uçar

Bağımsız Üye

21.05.2012 - Devam Ediyor.

SavaĢ Özbey

Bağımsız Üye

21.05.2012 - Devam Ediyor.

Merve Hanım Gül

Murakıp

21.05.2012 - Devam Ediyor.

Vahit VARDAR

Genel Müdür

Yusuf Ali ALAN

Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa BAġ

Genel Müdür Yardımcısı

Cengiz AKDERE

Genel Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulu Yetki sınırları: ġirket esas sözleĢmesinde belirtilen yetkilere haizdir.
6. ġĠRKETĠN FAALĠYET GÖSTERDĠĞĠ SEKTÖR VE BU SEKTÖR ĠÇĠNDEKĠ
YERĠ:
2.1.4 Global Ekonomik Konjonktür ve Türkiye
Dünya Ekonomileri 2007 yılından buyana büyük bir ekonomik krizle yüzleĢmektedirler.
ABD`de Mortgage krizi olarak baĢlayan, aĢırı bireysel kredi kullanımı ve finansal araçların
ölçüsüzce değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan bu kriz, ABD`de çok önemli Bankaların ve
finans kuruluĢlarının batmasına yol açmıĢtır. OluĢan likidite krizini parasal geniĢleme
politikalarıyla bastırmaya çalıĢan FED, sorunun temelinde yer alan, bütçe dengesizliği ve
yetersiz üretim sorunlarına çözüm getirilemediği için sorunun bugünlere kadar ötelenmesine
neden olmuĢtur. Benzer sorunlarla boğuĢan Euro bölgesinde de ekonomiler yüksek borç
stoklarının ve bunun sürdürülebilirliğinin tartıĢıldığı bir süreçten geçmekteler. Ġrlanda ve
Yunanistan bu borç sorunundan en yüksek derecede etkilenen ülkeler olarak iflas aĢamasına
gelmiĢ durumlardayken, Portekiz, Ġspanya ve Ġtalya`nın da benzer sorun nedeniyle Avrupa
Bankacılık sektörünü tehlikeye atması riskiyle karĢı karĢıya kalınmıĢtır. Dünyanın önde gelen
kredi derecelendirme kuruluĢları bu riski göz önüne alarak sözü geçen ülkeler bazında ciddi
not indirimlerine gitmiĢ ve halen de gitmektedir. Dünya piyasalarındaki riskin seviyesini
belirleyen bu sürece ek olarak geliĢmiĢ ekonomilerde ekonomik büyümenin istenilen
seviyelerde gerçekleĢmemesi, hatta durgunluğa doğru sürüklendiği endiĢeleri ön plana
çıkmıĢtır. ABD ekonomisinde alınan tüm önlemlere ve uygulanan likidite artırıcı paketlere
rağmen gerek tüketim, gerek harcama, gerekse bunların büyüme rakamlarına yansımalarında
beklenen geliĢme gerçekleĢmemiĢtir. Avrupa`nın geliĢmiĢ ekonomileri olan Fransa, Almanya
ve Ġngiltere`de de benzer sonuçlar alınmıĢtır. Bununla birlikte geliĢmekte olan ülkelerde ise
büyüme sorunu ile birlikte enflasyon endiĢeleri de kendini göstermektedir. Bu endiĢe
nedeniyle baĢta Brezilya, Avustralya, Hindistan, gibi ülkeler olmak üzere baĢta faiz yükseltme

politikalarını devreye sokmalarına rağmen 2012 yılına girilmesiyle birlikte bu ülkelerde de
ekonomik durgunluk kendini hissettirmiĢ ve faiz düĢürmeye baĢlamıĢlardır. Dünya
ekonomileri genelinde yaĢanan bu dengesizlikler çerçevesinde uygulanan ekonomik
politikalarda da tartıĢmalar ve fikir ayrılıkları ortaya çıkmıĢ ve global ekonomik konjonktür
belirsiz bir sürece girmiĢtir.
2012 yılbaĢından bu yana gerek siyasi otoriteler, gerekse ekonomik karar alma merkezleri,
Dünya ekonomisini riskten koruma ve belirsizlikleri azaltma adına sorunlu ülkelerin
ekonomik sıkıntılarına çare bulma derdine düĢmüĢlerdir. Bu çerçevede G-20 zirvelerinde
Avrupa borç sorununa yönelik düzenleyici ve koruyucu önlemler almak üzere EFSF ye ek
olarak ESM (European Stability Mechanism) adında bir baĢka ekonomik mekanizma
kurulması kararı alınmıĢ ve son olarak 2013 baĢında yürürlüğe girmesi karara bağlanmıĢtır.
Bir yandan borçlu ülkelerin borç sorununa yönelik düzenlemelere gidilirken, diğer yandan da
global ekonomik durgunluk endiĢesine karĢı, piyasalarda likidite bollaĢtırılmaya ve
ekonomiler canlandırılmaya çalıĢılmıĢtır. ECB (Avrupa Merkez Bankası) bu çerçevede
gevĢek para politikası izlemeyi sürdürmüĢ ve yılbaĢı itibariyle politika faizini %1 seviyesine
çekmiĢtir. Benzer endiĢelerle Çin merkez bankası da zorunlu karĢılıklar oranlarını düĢürerek
piyasalara likidite desteği vermiĢtir. Benzer Ģekilde FED`de aldığı kararlarla 2015 yılı
ortalarına kadar politika faizinde değiĢikliğe gitmeyeceğini taahhüt etmiĢtir.
Merkez bankalarının ve hükümetlerin bu çabasına karĢın, ekonomik verilerde yaĢanan
olumsuz geliĢmeler ve borçlu ülkelerin CDS lerinde yaĢanan aĢırı yükseliĢler kredi
derecelendirme kuruluĢlarını yeniden değerlemeye mecbur bırakmıĢ ve bir çok ülkenin kredi
notu düĢürülmüĢtür. S&P, Fitch ve Moody`s Yılın ilk çeyreğinde değiĢik dönemlerde
yaptıkları açıklamalarla Avrupa`nın önde gelen ülkelerinin, hatta AAA notuna sahip Fransa
ve Avusturya`nın da dahil olmak üzere kredi notlarını indirmiĢtir. AĢırı riskli görünen
Ġspanya, Ġtalya, Portekiz, gibi ülkelerde not indirimi 2 Ģer kademe gibi sert biçimde
düĢürülmüĢ, ülkeler negatif izlemede bırakılarak, yeni kredi notu düĢüĢleri içinde kapı aralık
bırakılmıĢtır. Kredi derecelendirme kurumlarının ülkelerin notlarını indirme süreci yılın ikinçi
ve üçüncü çeyreğinde de devam etmiĢtir. Bu olumsuz dönemde hatta AB nin ve Euro para
biriminin geleceği tartıĢılmaya baĢlanarak, baĢta Yunanistan olmak üzere aĢırı borçlu
ülkelerin Euro birliğinden çıkıp, çıkmamaları değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Ekonomik
krizin finansal krize dönüĢerek kısa vadede sorunları katlamasının önüne geçilmek amacıyla
Avrupa bankalarının kendi aralarındaki güven sorununu çözmeye yönelik olarak ECB ikinci
kez Avrupalı bankalara refinansman olanağı yaratmıĢ ve 530 Milyar € düĢük faizli kredi
sağlamıĢtır. Öte yandan AB ülkeleri ve IMF ortak bir projeyle Yunanistan`a 130 Milyar €
yardım paketi verilmesini belli bir programa bağlayarak Yunanistan hükümetine kabul
ettirmiĢlerdir. Bunun devamında Yunanistan`da 177 Milyar € tutarında kısa vadeli tahvil uzun
vadeli tahvillerle değiĢ tokuĢ edilmiĢ ve AB bölgesindeki riskler azaltılmaya çalıĢılmıĢtır.
FED`de Amerika tarafında daha once uygulamaya koyduğu “Operation Twist” uygulamasını
yılsonuna kadar uzatarak Amerikan bankalarına 267 Milyar $ ek imkan sağlamıĢtır. Ayrıca
FED Eylül ayında üçüncü tur varlık alımı programını da duyurmuĢ ve bu programı süresiz
olarak aylık 40 Milyar $ alım Ģeklinde planlamıĢtır. Son iki yılda Amerika`da 2.5 Trilyon $
seviyesini bulan parasal geniĢleme böylece ucu açık bir konuma gelmiĢtir. Avrupa tarafında
da yılın ilk yarısında 1 Trilyon € tutarında likidite finansal kesimin imkanına sunulmuĢ olup,
buna ek olarak Eylül ayında alınan kararla ECB`nin doğrudan olarak ihtiyaç duyan ülkelerin
tahvillerini ikincil piyasadan alacağı açıklanmıĢtır. Zor durumdaki Ġspanyol bankalarına 100
Milyar € tutarında sermaye güçlendirme yardımı yapmasıda karara bağlamıĢ ve gerekli siyasi
onayları da alınmıĢtır. Asya`da da ülkeler bazında piyasaları destekleyici ve ekonomileri
canlandırıcı önlemler alınmaya çalıĢılmıĢtır ve halen bu süreç devam etmektedir. Çin

hükümetinin ekonomiyi destekleyici teĢvikleri gündeme gelmiĢ, Japonya Merkez Bankası da
66 Trilyon Yen (828 Milyar $) tutarında varlık alım proğramını devreye sokmuĢtur. Tüm bu
çabalara rağmen bardağın dolu tarafında global finansal piyasalarda bir kriz baĢ göstermemiĢ,
ancak bardağın boĢ tarafında ise ekonomik veriler global durgunluğu bertaraf edecek
düzelmeyi gösterememiĢtir. Borçluluğu yüksek olan ve global ekonomi için risk teĢkil eden
ülkelerde ise bütçe açıklarını kontrol altına almaya yönelik kemer sıkma politikaları
uygulanması zorunluluğu halk kesimlerinde sosyal patlama yaratacak seviyede baskı yaratma
aĢamasındadır. Üstelik yılın ilk yarısında Yunanistan ve Fransa gibi AB için kritik ülkelerde
seçim süreçleri yaĢanmıĢ, ECB gibi kilit ekonomik kuruluĢlarda baĢkanlık değiĢimi
gerçekleĢmiĢtir. Yeni siyasi karar alma mekanizmalarının popülizme kayma riski varlığını
korumaktadır. Dünya Bankası ve IMF uzmanları Dünyanın ekonomik büyüme tahminlerini
bir kaç kere aĢağı revize ederek %3.3 seviyesine çekmiĢlerdir.
Bu çerçevede Türkiye`nin durumuna bakacak olursak, nisbeten daha olumlu bir tabloyla karĢı
karĢıya olduğumuzu görebiliriz. TCMB uyguladığı faiz bandı uygulaması ile çok yönlü bir
kontrol süreci izlemiĢ, böylece para politikasını sıkı tutarak hem döviz kurları üzerinde baskı
oluĢturmuĢ, hemde enflasyonu kontrol altına almaya yönelik çaba sarfetmiĢtir. Bu politika
enflasyon üzerinde yılın ilk yarısında etkili olmuĢ, ancak sonrasında enerji fiyatlarındaki
artıĢa bağlı olarak yapılan zamlar nedeniyle hedeflenen rakamlardan sapmalar baĢ göstermeye
baĢlamıĢtır. TCMB bu çerçevede yılsonu enflasyon tahminini %7.4 seviyesine çekmiĢtir. Bir
baĢka zayıf yönümüz olan cari iĢlemler açığında ise ekonomideki yavaĢlamaya paralel bir
geliĢme yaĢanmıĢ ve yılın ilk yedi aylık döneminde cari açık, geçen yılın aynı dönemine göre
%31 oranında gerileyerek 61 Milyar $ seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Global likiditenin
artmasının bir etkisi olarak emtia fiyatlarında yılın ilk yarısında yaĢanan gerilemenin de
katkıda bulunduğu bu gerileme kredi derecelendirme kurumlarının da ilgisini çekmiĢ ve
Moody`s Türk tahvillerinin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin sadece bir kademe altı
olan Ba1 seviyesine yükseltmiĢtir. Bu olumlu geliĢmelerin yanı sıra ilk çeyrek GSYIH artıĢı
%3.3, ikinci çeyrek GSYIH artıĢı ise %2.9 Ģeklinde aĢağı eğimli olarak gerçekleĢmesine
rağmen, yılı %3 üzerinde ekonomik büyüme ile tamamlama beklentimiz sürmektedir.
TCMB`nın faiz koridorunun üst sınırında 150 baz puan indirime giderek ekonomiyi
canlandırma çabaları yanı sıra, Sanayi üretim endekslerinin seyri ile kapasite kullanım
oranlarımızın seyrinin beklenenden daha iyi geliĢmesi bu beklentimize temel dayanak
olmaktadır. En son temmuz ayı sanayi üretim endeksi %3.4 ve kapasite kullanım oranı ise
%74.3 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. IMF nin Türkiye`nin 2012 yılı GSYIH artıĢını %2.3
olarak öngörmesine rağmen genel konsensüs en azından %3 seviyesinde bir büyümeyi
gerçekleĢtirebileceğimiz yönündedir.
Yukarıda çerçevesini çizdiğimiz ekonomik geliĢmeler Türkiye piyasalarını cazip hale
getirmiĢ, global piyasalara pompalanan likidite özellikle portföy yatırımları olarak Türkiye`ye
yönelmiĢtir. Yılın ilk yedi aylık döneminde hisse senetleri piyasamıza 2 Milyar $ tutarında
yabancı sermaye giriĢi yaĢanmıĢtır. Ġran ve Suriye kaynaklı jeo-politik riskler ve petrol
fiyatlarında oluĢabilecek yukarı oynamalar kontrol altında tutulabilirse Türkiye piyasaları zor
bir yıl olarak görülen 2012 yılından güçlenerek çıkma potansiyeli taĢımaktadır. Hatta kredi
derecelendirme kurumlarından Fitch`in bu yıl bitmeden Türkiye`nin kredi notunu bir derece
artırarak “Yatırım yapılabilir” seviyeye çıkartması beklentisi piyasalarda satın alınmaya
baĢlanmıĢtır.

ARACI KURUM İŞLEM HACİMLERİ
(2012 İLK 6 AY, TL)
HİSSE SENEDİ
FİRMA ADI

İŞL. HACMİ

VADELİ

SGMD
İŞL. HACMİ

SIRASI

SIRASI

İŞL. HACMİ

SIRASI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

53.368.636.434

1

31.894.831.343

6

63.642.293.697

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞ A.Ş.

42.296.275.062

2 299.270.920.813

1

16.539.821.805

6

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYM A.Ş.

40.272.888.892

3

26.759.483

44

167.514.202

56

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

23.355.233.170

4

1.393.282

56

19.562.856.875

4

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

23.192.585.869

5

1.250.301.778

28

9.327.769.732

13

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

23.090.076.062

6

18.169.022.438

8

13.548.054.609

8

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

22.687.683.011

7

62.040.548.984

4

8.365.645.869

15

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

21.903.672.388

8

4.227.466.500

20

17.485.706.298

5

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

21.397.610.879

9

1.425.589.796

25

9.786.206.458

12

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

20.800.106.351

10

923.134.659

32

208.269.755

54

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞ A.Ş.

17.102.961.407

11

6.060.556.258

16

3.921.522.354

23

EFG İSTANBUL EQUITIES MEN DEĞ A.Ş.

15.944.117.923

12

0

71

12.572.341.887

10

TURKISH YATIRIM A.Ş.

14.479.476.047

13

4.248.336.066

19

22.750.421.843

3

TEKSTİL YATIRIM MEN DEĞERLER A.Ş.

14.164.968.795

14

4.417.515.353

17

4.048.177.559

21

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

13.195.643.345

15

6.438.064.996

15

3.003.307.535

25

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞ A.Ş.

13.062.897.535

16

11.080.874.109

10

14.109.581.810

7

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

12.139.006.736

17

70.405.046.298

3

886.379.375

47

CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

12.097.342.426

18

33.345.532

43

2.013.850.275

39

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

11.328.798.006

19

0

71

4.046.213.325

22

DEUTSCHE SECURITIES MEN DEĞ A.Ş.

11.192.442.289

20

3.392.482.162

21

10.222.206.803

11

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

10.993.428.488

21

9.926.456.589

12

5.309.295.776

18

TAKSİM YATIRIM A.Ş.

10.977.133.784

22

411.155

63

2.719.729.936

28

RENAİSSANCE CAPİTAL MEN DEĞ A.Ş.

10.923.307.386

23

0

71

2.101.341.034

37

İNFO YATIRIM A.Ş.

10.918.115.872

24

1.378.787.901

27

1.890.047.233

41

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş.

9.109.146.900

25

0

71

4.569.385.390

20

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

8.091.587.975

26

39.133.461.318

5

5.133.732.912

19

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

7.692.978.749

27

15.246.594.622

9

8.518.762.451

14

CREDIT SUISSE İSTANBUL MEN DEĞ A.Ş.

7.656.406.746

28

0

71

12.864.604.883

9

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

7.636.574.563

29

7.859.560.592

13

1.937.925.720

40

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

7.313.715.258

30

18.300.021.221

7

2.407.764.708

35

ETİ YATIRIM A.Ş.

6.207.754.250

31

913.322.672

33

2.147.403.978

36

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

6.080.662.288

32

10.196.693.105

11

1.719.106.744

43

Kaynak: www.tspakb.org.tr

09/2012
Ürün/Hizmet
Kategorisi

2011

Senelik ĠĢlem Hacmi
(Bin TL)

Pazar
Payı
(%)

Hisse Senedi
ĠĢlemleri

16.304.882.48

1,70

SGMK
ĠĢlemleri

1.515.484,90

VOB
ĠĢlemleri

2.780.666,56

0,90

Senelik ĠĢlem
Hacmi
(Bin TL)

27.522.320,97

2010
Pazar
Payı
(%)

1,98

Senelik ĠĢlem
Hacmi
(Bin TL)

28.026.875,48

3.369.102,68

2.025.327.417

2.153.565,17

5.412.639.665

Pazar
Payı
(%)

2,22

1

Karlılık ve Özvarlık
ġirketimizin 30.09.2012 tarihi itibariyle karı 1.437.671 TL‟dır. Özsermayemiz ise 15.719.183
TL‟dır.
7. DÖNEM ĠÇĠNDE ESAS SÖZLEġMEDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMIġSA BUNUN
NEDENLERĠ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLERĠN NELER OLDUĞU:
ġirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereği; Ģirket hisselerinin halka arzı sonrası Kurumsal
Yönetim Ġlkelerine uyum ve Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiĢ için Sermaye Piyasası
Kurulu‟na baĢvuru yapıldığından; ġirket ana sözleĢmesinin 6,9 ve 10. maddeleri aĢağıda
belirtildiği Ģekilde tadil edilmiĢtir.
ĠNFO YATIRIM ANONĠM SĠRKETĠ
ANA SÖZLESME TADĠL TASARISI
ESKĠ ġEKLĠ
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü
Madde 6.
ġirketin sermayesi 9.000.000.- TL (DokuzmilyonTL) olup, her biri 1.- TL (BirTL) itibari değerde
9.000.000 (Dokuzmilyon) adet paya bölünmüĢtür. Payların 90.000 (Doksanbin) adedi (A) grubu,
8.910.000 (Sekizmilyondokuzyüzonbin) adedi (B) grubu paylardan oluĢmaktadır.
ġirketin 9.000.000.- TL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiĢtir.
Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu
paylar karĢılığında A grubu, B grubu paylar karĢılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak
ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu
olarak çıkarılacaktır. A grubu paylar, iĢ bu ana sözleĢmenin 9, 11 ve 12.c maddeleri çerçevesinde
yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.
Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.
Pay devirlerine iliĢkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü Ģartlar dahilinde herhangi
bir kısıtlama yoktur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YENĠ ġEKLĠ
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü

Madde 6.
ġirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiĢ ve
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 30.04.2012 tarih ve 1221/4846 sayılı izni ile bu sisteme geçmiĢtir.
ġirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- TL (EllimilyonTL) olup, her biri 1.- TL (BirTL)
itibari değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüĢtür. ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi
9.000.000.- TL. (DokuzmilyonTL) olup, muvazaadan ari Ģekilde tamamen ve nakden ödenmiĢtir.
Payların 90.000 (Doksanbin) adedi (A) grubu, 8.910.000 (Sekizmilyondokuzyüzonbin) adedi (B)
grubudur.
Sermaye Piyasası Kurulu‟nca verilen kayıtlı sermaye izni 2012-2016 (BeĢyıl) için geçerlidir.
2016 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaĢılmamıĢ olsa dahi 2016 yılından sonra
Yönetim Kurulu‟nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni
bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan izin almak sureti ile Genel Kurul‟dan yeni bir

süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ġirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır.
Bu husustaki ilanlar ana sözleĢmenin ilan maddesi hükümleri uyarınca yapılır. Payların tamamı
nama yazılıdır. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı
takdirde, A grubu paylar karĢılığında A grubu, B grubu paylar karĢılığında B grubu yeni pay
çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni
payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu paylar, iĢ bu ana sözleĢmenin 9, 11 ve 12.c
maddeleri çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı
kullanımında imtiyaza sahiptir.
Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay devirlerine iliĢkin olarak sermaye piyasası
mevzuatının öngördüğü Ģartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.
Yönetim Kurulu, 2012 – 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar
ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
ESKĠ ġEKLĠ :
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 9. ġirketin iĢleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en az 3 (üç)
üyeden oluĢan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. ġirket Yönetim Kurulu, üye sayısının
yarısından bir fazlası (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar
arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, yıllık Olağan Genel
Kurul toplantısını takiben her yıl, üyeleri arasından bir BaĢkan ve bir BaĢkan vekili seçer.
BaĢkan ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici
olarak BaĢkan seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi
sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli görürse, Yönetim
Kurulunu her zaman değiĢtirebilir.
YENĠ ġEKLĠ :
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 9. ġirketin iĢleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en az 5 (beĢ)
üyeden oluĢan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. ġirket Yönetim Kurulu, üye sayısının
yarısından bir fazlası (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar
arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.
Genel Kurul tarafından seçilecek en az 2 (iki) bağımsız üyenin Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde belirlenmiĢ nitelikleri haiz olması zorunludur.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir baĢkan ve baĢkan yardımcısı seçer.
Yönetim Kurulu Üyeleri‟nin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun
olması zorunludur.
Yönetim Kurulu Üyeleri‟nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim
Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği‟ne seçilebilirler.
Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri‟ni her
zaman değiĢtirebilir.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boĢalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve
sermaye piyasası mevzuatında belirtilen Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye
seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Genel Kurul‟ca kabul edilirse, kendilerinden önceki
üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

ESKĠ ġEKLĠ :
ġirketi Temsil ve Ġlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu
Üyelerine Ait Yükümlülükler
Madde 10.
A) ġirketin yönetimi ve dıĢarıya karĢı temsili yönetim kuruluna aittir. ġirket tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için bunların Ģirket
ticaret unvanı altına konmuĢ ve Ģirketi ilzama yetkili kiĢilerin imzasını taĢıması gereklidir.
ġirket Yönetim Kurulu‟nca belirlenen yetkiler çerçevesinde imza yetkisi verilen yetkililerin
müĢtereken atacakları imza ile ġirket, dıĢarıya karĢı temsil ve ilzam olunacaktır. Yönetim
kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilgili görev ve
yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi
olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim Kurulu
üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur. Yönetim kurulunda
yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas
olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları tereddüde yer bırakmayacak biçimde
belirlenir.
B) Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No: 46 sayılı Tebliğin 9. maddesinin (h) bendi uyarınca
yönetim kurulu üyeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 334. üncü maddesi ile getirilen
Ģirketle muamele yapma yasağından ve 335. maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf
tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.
YENĠ ġEKLĠ :
ġirketi Temsil ve Ġlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi, Yönetim Kurulu
Üyelerine Ait Yükümlülükler, Yönetim Kurulu’na Bağlı Komiteler, Özellik Arzeden
Kararlar ve Önemli Nitelikteki ĠĢlemler ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum
Madde 10.
A) ġirketin yönetimi ve dıĢarıya karĢı temsili yönetim kuruluna aittir. ġirket tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için bunların Ģirket
ticaret unvanı altına konmuĢ ve Ģirketi ilzama yetkili kiĢilerin imzasını taĢıması gereklidir.
ġirket Yönetim Kurulu‟nca belirlenen yetkiler çerçevesinde imza yetkisi verilen yetkililerin
müĢtereken atacakları imza ile ġirket, dıĢarıya karĢı temsil ve ilzam olunacaktır. Yönetim
kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilgili görev ve
yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi
olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim Kurulu
üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur. Yönetim Kurulunda
yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas
olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları tereddüde yer bırakmayacak biçimde
belirlenir.
B) Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No: 46 sayılı Tebliğin 9. maddesinin (h) bendi uyarınca
yönetim kurulu üyeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 334. üncü maddesi ile getirilen
Ģirketle muamele yapma yasağından ve 335. maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf
tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.
C) Yönetim Kurulu‟na BağliKomiteler : Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı
bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere ġirketin gereksinimlerini de dikkate alarak
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli
sayıda sair komiteleri oluĢturur. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde adı
geçen diğer komitelerin oluĢturulamaması durumunda görevlerini Kurumsal Yönetim

Komitesi yerine getirir. Komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve
iĢbu ana sözleĢme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komite BaĢkanı Bağımsız üyeler
arasından seçilir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalıĢma alanlarını yeniden
belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değiĢikleri yapabilir. Komiteler
bağımsız olarak çalıĢmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin
ġirket iĢlerine iliĢkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri
hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler çalıĢmalarının gerektirdiği
ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sıklıkta ve ilgili komite baĢkanının daveti üzerine
toplanır. Tüm çalıĢmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komite üyeleri
icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir.
Denetimden Sorumlu Komite:Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak
teĢkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetim Komitesinin BaĢkanlığı‟nı bağımsız yönetim kurulu
üyesi yapar. Denetim komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve Ģeffaf bir Ģekilde
yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aĢağıda belirtilen
hususların gerçekleĢtirilmesinden görevli ve sorumludur:
a) ġirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve
ortaklığın iç kontrol sisteminin iĢleyiĢinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
b) Bağımsız denetim kuruluĢunun seçimi, bağımsız denetim sözleĢmelerinin hazırlanarak
bağımsız denetim sürecinin baĢlatılması ve bağımsız denetim kuruluĢunun her aĢamadaki
çalıĢmalarının gözetimini yapar,
c) ġirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluĢu ile bu kuruluĢlardan alınacak hizmetleri
belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar,
d) ġirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ġirkete ulaĢan
Ģikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ġirket çalıĢanlarının, ġirketin muhasebe ve
bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi
konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,
e) Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ġirketin izlediği muhasebe
ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna iliĢkin olarak ġirketin sorumlu yöneticileri ve
bağımsız denetçilerinin görüĢlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim
kuruluna yazılı olarak bildirir,
f) Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüĢlerinden
yararlanabilir. Ġhtiyaç duyduğu danıĢmanlık hizmetlerinin maliyeti Ģirket tarafından karĢılanır.
Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı
sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi
görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaĢtığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna
yazılı olarak bildirir. Denetim Komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk
Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetim komitesi gerekli
gördüğü takdirde belirli hususları ġirket Genel Kuruluna bildirebilir.
Kurumsal Yönetim Komitesi: Kurumsal Yönetim Komitesi ġirketin kurumsal yönetim
ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup, özellikle ġirkette kurumsal yönetim ilkelerinin
ne ölçüde uygulandığını araĢtırıp uygulanmaması halinde bunun gerekçesini ve bu prensiplere
tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatıĢmalarını tespit eder ve yönetim
kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileĢtirici tavsiyelerde bulunur. Pay sahipleri ile
iliĢkiler biriminin çalıĢmalarını gözetir.
D) Özellik Arz Eden Kararlar: ġirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler
lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliĢkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız
üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu iĢlemi
onaylamaması halinde, bu durum iĢleme iliĢkin yeterli bilgiyi içerecek Ģekilde kamuyu

aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve iĢlem genel kurul onayına
sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, iĢlemin tarafları ve bunlarla iliĢkili kiĢilerin
oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür
kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul
toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır.
Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları
geçerli sayılmaz.
E) Önemli Nitelikteki ĠĢlemler: ġirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü
devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir
alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu
değiĢtirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından
önemli nitelikte iĢlem sayılır. Ġlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki iĢlemlere iliĢkin
Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu iĢlemlere iliĢkin yönetim kurulu kararının icra
edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli
nitelikteki iĢlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız
üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan iĢlemlerin icra edilmek istenmesi halinde,
iĢlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK‟ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul
toplantısında okunur. Önemi nitelikteki iĢlemlere taraf olanların iliĢkili taraf olması
durumunda, Genel Kurul toplantılarında iliĢki taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı
aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.
F) Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan
iĢlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleĢmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve
Ģirketin her türlü iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine iliĢkin iĢlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu‟nun kurumsal yönetime iliĢkin
düzenlemelerine uyulur.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu‟nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
II. FAALĠYETLER
A- YATIRIMLAR:
1990 yılında 1.000 TL olan sermayesini; 10.10.1994 tarihinde 40.000.- TL.sına, 23.08.1996
tarihinde 100.000.- TL.sına, 26.03.1997 tarihinde 125.000.- TL.sına, 17.06.1997 tarihinde
300.000.- TL.sına, 14.11.1997 tarihinde 500.000.- TL sına, 13.03.1999 tarihinde 800.000.TL.sına, 01.03.2000 tarihinde 1.500.000.- TL,sına ve 01.04.2011 tarihinde de 9.000.000.TL.sına yükseltmiĢtir.
11.01.2005 tarihinde Eti Menkul Kıymetler A.ġ. den Eti Menkul Kıymetler A.ġ. B Tipi
DeğiĢken Fon satın alınarak 13.06.2005 tarihinde ismi Ġnfo Menkul Değerler A.ġ. B Tipi
DeğiĢken Fonu ve Ġnfo Menkul Değerler A.ġ. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu olarak
değiĢtirilmiĢtir. Daha sonra yapılan değiĢiklikle isimleri Ġnfo Yatırım A.ġ. B Tipi Likit Fon ve
Ġnfo Yatırım A.ġ. Büyüme Amaçlı B Tipi DeğiĢken Fon olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

2003 yılında Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. A tipi ve 2004 yılında Ġnfo trend
B tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin kuruluĢunu yaparak halka arzını
gerçekleĢtirmiĢtir.
ġirket iĢtiraklerinden Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟ne ait borsada iĢlem
görmeyen 45.000 TL‟ lık A grubu Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaza sahip paylar
satılmıĢtır. Sermaye Piyasası Kurul‟un 18.08.2011 tarih ve 27/808 sayılı izin yazısı ile
14.09.2011 tarihi itibariyle hisse devri gerçekleĢtirilmiĢtir.
30.09.2012 tarihi itibariyle Merkez ofis de 57, Sirkeci Ģubesinde 7 olmak üzere toplam 64 kiĢi
ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
02.Haziran.2011 tarihi itibariyle Ġ.M.K.B. GĠP Piyasa DanıĢmanı Listesine kabul edilen
ġirketimiz 06.06.2011 tarihinde Vanet Gıda Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. ile GĠP
DanıĢmanlığı sözleĢmesi imzalamıĢtır. ġirketimiz Vanet Gıda Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret
A.ġ.‟nin halka arzını baĢarıyla tamamlamıĢtır.
Dönem içinde esas sözleĢmede değiĢiklik yapılmıĢ, Ģirketimiz ortaklarından Hikmet ALP,
Gülay ALP ve Nil ALP‟in30/09/2011 tarihinde Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Birincil
Piyasada ġirketimizin halka arzı ile ilgili olarak 3.150.000 TL. nominal değerli payların
tamamı 1,75 TL fiyattan satılmıĢtır.
Ortaklığımız payları ĠMKB Yönetim Kurulu BaĢkanlığı‟nın kararı gereği, 11/10/2011
tarihinde 2. Ulusal Pazarda iĢlem görmeğe baĢlamıĢtır.
Halka açılma ile birlikte halka arz edilen hisse senetlerinin borsada iĢlem görmesi, Ģirket
hisselerine likidite kazandıracaktır. Ġleride yapacağımız yatırımlara kaynak ihtiyacı
oluĢtuğunda sermaye artırım yolu ile kuruluĢumuz geliĢimine devam edecektir.
Halka açıklıkla birlikte marka bilinirliliği artacak, tabana yayılma ile kurumsal kimlik
vizyonumuz geliĢecektir.
ġirket 2012 yılı Mart ayında Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmek için Sermaye Piyasası
Kurul‟una baĢvurmuĢtur. Sermaye Piyasası Kurul‟unun 30.04.2012 tarihli 1221-4846 sayılı
kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiĢ onaylanmıĢtır.
ġirket 15/03/2012 tarihinde iĢtiraki olan ĠnfotrendB Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ‟nin A Grubu
imtiyazlı paylarını VBG Holdinge satmıĢtır.
ġirket 09.07.2012 tarihinde 5.000.000TL çıkarılmıĢ sermaye ile kurulan Ġnfo GiriĢim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟ye 2.500.000TL ile iĢtirak etmiĢtir. GiriĢim Sermayesi
Ģirketinin 250.000 adet imtiyazlı payları Ģirketimize aittir.

B- MAL VE HĠZMET ÜRETĠMĠNE ĠLĠSKĠN FAALĠYET: C- FĠNANSAL YAPIYA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER:

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar
ĠliĢkili Taraflar Harici Diğer Alacaklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam
SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
ġerefiye
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

Ġncelemeden
GeçmemiĢ
Cari Dönem

Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ
Önceki
Dönem

31.09.2012

31.12.2011

26.764.588
9.339.621
263.252
17.071.926

31.510.472
14.972.455
3.872.264
12.642.778

8.445
5.325
3.120

12.881
7.109
5.772

81.344
26.764.588

10.094
31.510.472

4.801.909

401.948

45.633
4.354.251

45.038
4.251

341.784
38.268

289.456
31.722

21.973

31.481

31.566.497

31.912.420

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç KarĢılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam
Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar
ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
ÖdenmiĢ Sermaye
Hisse Senedi Ġhraç Primleri
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR

Ġncelemeden
GeçmemiĢ
Cari Dönem

Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ
Önceki
Dönem

15.727.553
6.670.000

8.755.045
680.000

8.891.314
160.539

7.791.904
204.948

5.694
6

50.486
27.707

15.727.553

8.755.045

119.761
109.232

184.868
179.062

10.529

5.806

15.719.183
13.229.456
9.000.000

22.972.507
11.792.529
9.000.000
229
241.055
643
2.550.602
11.179.978
31.912.420

834.620
1.957.165
1.437.671
2.489.726
31.566.497

Ġncelemeden
GeçmemiĢ
Konsolide
Cari Dönem

Yeniden
SınıflandırılmıĢ
Ġncelemeden
GeçmemiĢ
Konsolide
Önceki Dönem

01.01.201230.09.2012

01.01.201130.09.2011

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
SatıĢ Gelirleri
SatıĢların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)

648.097.037
(645.371.260)
2.725.777

337.690.435
(333.332.668)
4.357.767

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)

2.152.290
0
2.152.290

1.431.426

BRÜT KAR / (ZARAR)

4.878.067

5.789.193

(347.780)
(3.588.508)
0
35.040
(634)

(387.747)
(3.311.621)

976.185

2.146.992

55.854
(350.957))

1.136.007
(326.761)

681.082

2.956.238

(197.503)
(182.957)
(14.546)

(500.326)
(504.807)
4.481

483.579

2.455.912

Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
FAALĠYET KAR / (ZARARI)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar /
Zararlarındaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ
KARI / (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
- ErtelenmiĢ Vergi Gelir / (Gideri)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI /
(ZARARI)

1.431.426

57.167
0

DURDURULAN FAALĠYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı /
(Zararı)
DÖNEM KARI / (ZARARI)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Hisse baĢına kazanç

409.147

(51.006)

892.726
892.726
(544.946)
1.437.672

2.404.906
2.404.906
(50.751)
2.455.657

0,10

0,43

FĠNANSAL TABLOLAR VE BĠLGĠLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN
FĠNANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA ĠLĠġKĠN
TEMEL RASYOLAR
Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumlarına
Ġliskin Temel Rasyolar
a- Likitite Oranları
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar):
Nakit Oranı ([Hazır Değerler + Menkul Kıymetler]/ Kısa
Vadeli Borçlar:
Bilanço Likiditesi (Likit Aktifler / Toplam Aktifler) :
b- Finansal Kaldıraç Oranları
(Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Toplam
Aktifler:
c- Sermaye Yeterliliği Oranları
Finansal Bağımsızlık Oranı (Özsermaye/Toplam
Aktifler):
Kaldıraç Oranı (Kaynaklar / Özsermaye) :
d- Aktif Kalitesi Oranları
Duran Varlıklar / Özsermaye:
Duran Varlıklar / Toplam Aktifler:

30.09.2012

31.12.2011 30.09.2011

1,70

3,46

3,68

0,61

2,04

2,26

0,84

0,99

0,99

0,50

0,29

0,27

0,50

0,70

0,73

2,01

1,41

1,38

030
0,15

0,02
0,01

0,02
0,01

Temel rasyolarda 30.09.2012, 31.12.2011 ve 30.09.2011Konsolide Mali Tablolar baz
alınmıĢtır.
D- ĠDARĠ FAALĠYETLER: ġĠRKET ÜST YÖNETĠMĠ ġÖYLEDĠR:
Adı- Soyadı Görevi
Vahit Vardar
Yusuf Ali Alan
Mustafa BaĢ
Cengiz Akdere

:Yönetim Kurulu BaĢkanı/Genel Müdür
:Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yrd.
:Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yrd.
:Genel Müdür Yrd.

ġirketin 30.09.2012 tarihi itibariyle personel mevcudu 64‟dir.
ġirkette personel ve iĢçi hareketleri ile toplu sözleĢme uygulaması yoktur.
ġirket çalıĢan personel için kıdem tazminatı karĢılığı ayırmaktadır.
Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuĢmazlık gözlemlenmemiĢtir. ÇalıĢanlara
maaĢ, yemek ücreti yanında is kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni,
evlilik izni ve yıllık izni verilmektedir. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı
ödenmemektedir.
III.KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI
Her türlü Sermaye Piyasası iĢlemi yapmak amacıyla kurulan ġirketimiz, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte
olup 30.09.2012 tarihinde sona eren üçüncü çeyrek döneminde Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayımlanan Seri IV No;:56 sayılı “Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine Ve
Uygulanmasına ĠliĢkin” tebliğin 5. Maddesi kapsamında ki ilkelerin tamamına diğer ilkelerinde
büyük bölümüne uymakta ve bunları uygulamaktadır. ġirketimiz pay ve menfaat sahiplerine karsı
eĢitlik, Ģeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları esas alınarak herhangi bir çıkar
çatıĢmasına neden olmadan faaliyetlerini yürütmektedir.
1. BÖLÜM:
PAY SAHĠPLERĠ:
2.PAY SAHĠPLERĠ ĠLE ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ:
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ile belirlenen temel prensipler doğrultusunda, ġirketimizde pay
sahipleri ile iliĢkilerin yönetimi ve gerekli düzenlemelerin yürütülmesi amacıyla, ġirketimiz
bünyesinde Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkileri Birimi kurulmuĢtur.
Söz konusu Birim, Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde, Pay Sahipleri ile ġirket
nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, pay sahipliğine iliĢkin hakların sağlanması ile Ģirket
bilgilendirme politikası kapsamında pay sahiplerine gerekli bilgilerin ulaĢtırılması ve takibine
iliĢkin çalıĢmaları sürdürmektedir.
Öncelikle, Ortaklar Genel Kurul Toplantıları‟nın düzenlenmesi, pay sahipliği haklarının
kullandırılması ve hisse senedi iĢlemleri yanı sıra, pay sahiplerine iliĢkin gerekli kayıtların
tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karĢılanması doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
Ayrıca bu Birim, sermaye artıĢları ile ilgili iĢlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına iliĢkin
düzenlemelerden, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması
ile mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi
talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.
Ġlgili Birimde, Yusuf Ali ALAN yetkili olup, yusufalialan@infoyatirim.com adresinden e-mail ile
veya telefonla (0212) 319 26 00 no.lu numaradan ulaĢılarak bilgi alınabilir.

3.PAY SAHĠPLERĠNĠN BĠLGĠ EDĠNME HAKLARININ KULLANIMI:
SPK ilke ve esaslarına uygun olarak hazırlanan mali tablolar KAP‟ta ve Ġnternet sitesinde
yayınlanmaktadır. Dönem içinde sermaye artırımı ve birim pay değerine iliĢkin olarak pay
sahipleri tarafından bilgi talebinde bulunulması durumunda ticari sır niteliğinde olmayan ve
kamuya açıklanmıĢ bilgilerin tamamı eĢitlik ilkesi çerçevesinde pay sahiplerine aktarılmaktadır.
Dönem içerisinde Ģirketimizle ilgili olan ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek her
türlü geliĢme Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Kanun ve Tebliğleri çerçevesinde özel durum
açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Ģirketimizle ilgili bölümde yer
almaktadır.
ġirket ana sözleĢmesinde pay sahiplerinin en az %5‟ inin baĢvuruda bulunması halinde özel
denetçi atanmasına iliĢkin düzenleme bulunmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerince özel denetçi
tayini talebinde bulunulmamıĢtır.
ġirketimiz, yönetim kurulunca seçilerek genel kurul tarafından onaylanan bir bağımsız denetim
firması tarafından denetlenmektedir.
4.GENEL KURUL BĠLGĠLERĠ:
2011 yılı Olağan Genel Kurulumuz 21.05.2012 tarihinde saat 14:00‟da Ģirket merkezinde
yapılmıĢtır. Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak
Ģekilde yapılmıĢ ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman
eriĢilebilir olması sağlanmıĢtır. Medya toplantıya iĢtirak etmemiĢtir.
Genel Kurul Toplantısından önce, mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler, ġirket
Merkezi‟nde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Gerek mali
tabloların SPK‟ya bildirilmesi ve gerekse Faaliyet Raporu‟nun hazırlanması ve basımını
müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup,
faks veya elektronik ortamda e-maille talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkanıyla
ulaĢtırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat Ģekilde ulaĢabileceği
yerlerde açık bulundurulmaktadır.
Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan
etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu
doğrultuda, ġirketimiz Ortaklarının Genel Kurulda soru sorma hakları veya Gündem maddeleriyle
ilgili öneri sunmaları yada verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuĢma yapmaları
Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Bu
çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin değiĢik konularda sunduğu bilgilere iliĢkin olarak
Divan Heyetine verdikleri yazılı ve sözlü öneriler ġirketimizin internet (www.infoyatirim.com)
adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir.
Yıllık Faaliyet Raporları, mali tablolar ve bağımsız denetim raporları ile kar dağıtım önerisi,
vekâleten oy kullanma formu ve Genel Kurul gündemine kadar diğer bilgi ve belgelerle beraber
hazırlanan gerekli dokümantasyonlar, Ana SözleĢme‟nin son hali ve varsa tadil metinlerini de
kapsayacak Ģekilde en son bilgileri içeren kayıtlar ile Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereği
düzenlemeler, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Yönetim Kurulu Raporu‟ndan, Kurumsal
Yönetim Uyum Raporu‟na kadar tüm bilgiler, Ģirketimiz web sitesinden (www.infoyatirim.com)
ve kap.gov.tr adresinden ulaĢılabilir durumdadır.
Söz konusu verilen öneriler doğrultusunda, pay sahiplerinin ġirketimizde gerekli çalıĢma ve bilgi
alma talepleri ġirket üst yönetimince uygun görülerek, kendilerine gerekli inceleme imkanı

verilmektedir. Dönem içinde, bu yönde talepte bulunan Hissedarlarımızın incelemeleri
doğrultusunda, bizzat kendilerinden değerlendirme ve bilgi talep edilerek, gerekli hususlar dikkate
alınmıĢtır.
ġirket faaliyetleri Ana SözleĢme ile belirlenmiĢtir. ġirket Ana SözleĢmesi‟nin “Amaç ve Konu”
baĢlıklı 3. maddesinde belirtilen esas gayeler ve bu amaçla yapılabilecek faaliyetler yer almıĢ
olup, bu maddenin Genel Kurulca değiĢtirilmesi suretiyle bir karar alınmadıkça, ġirket dilediği
iĢleri yapamaz. Bu vesileyle, ġirket Ana SözleĢmesi‟nin bu ve diğer maddelerini de kapsayacak
Ģekilde en son haline ilgili web sitemizden (www.infoyatirim.com) ulaĢılabilir.
Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvellerinin tümüne ġirket Genel Merkezi‟mizden
ve web sitemizden(www.infoyatirim.com) ulaĢmak mümkün olduğu gibi, Ġstanbul Ticaret Sicili
Memurluğu‟nda bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arĢivinden de ulaĢılabilir.
5.OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI:
• Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne Ģekilde kullanıldığının belirtilmesi :
ġirket esas sözleĢmesinin 12. maddesinin c fıkrasında yapılacak genel kurul toplantılarında A grubu
hisse senetlerinde TTK‟nın 387 hükmü saklı kalmak kaydı ile imtiyaz vardır. Ayrıca esas sözleĢmenin
17. maddesinin h fıkrasında yer alan hüküm gereği temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz
bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantılarında TTK‟nın 387. maddesi hükmü ve temettü dağıtımına iliĢkin kararlar
dıĢında A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.
• ġirketle hâkimiyet iliĢkisini de getirmesi kaydıyla, karĢılıklı iĢtirak içinde olan Ģirketlerin genel
kurulda oy kullanıp kullanmadığı:
ġirketle hâkimiyet iliĢkisi içerisinde karĢılıklı iĢtirak halinde olan bir Ģirket mevcut değildir.
• Azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği:
ġirket esas sözleĢmesinde bu konuda herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu konuda bir talep vaki
olmamıĢtır.
* ġirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği:
ġirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiĢtir.

6.KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI:
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında, ġirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri
de dikkate alınarak, ġirket karlılığı, faaliyette bulunduğumuz sektörün durumu ve beklentileri, genel
ekonomik konjonktür gözönünde bulundurularak her yıl oluĢabilecek dağıtılabilir net karın, ortaklığın
sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda en az % 20‟sinin nakit
ve/veya bedelsiz hisse senedi Ģeklinde dağıtılması, birinci temettü tutarının Ģirket ödenmiĢ
sermayesinin % 5‟inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde
bırakılabileceği, ayrıca değiĢen koĢullara uygun olarak mevzuat dahilinde gözden geçirilebilecek
Ģekilde ġirketimiz Kar Dağıtım Politikası olarak belirlenmiĢtir.

Ana SözleĢmenin 17. maddesinde belirtildiği üzere, ġirket‟in karı Türk Ticaret Kanunu,
sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.
ġirket‟in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi ġirket‟çe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktarlar ile ġirket tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap
dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda

gözüken net (safi) kar, varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra, sırasıyla aĢağıda
gösterilen Ģekilde tevzi olunur;
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5‟i kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Bakiyeden, varsa yıl içinde yapılan bağıĢ tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu‟nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payını Yönetim Kurulu
Üyeleri‟ne, ġirket‟in memurlarına, çalıĢanlarına, iĢçilerine ve çeĢitli amaçla kurulmuĢ olan
vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
Ġkinci Temettü:
d) Net kardan, a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düĢüldükten sonra kalan kısmı, Genel
Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek
akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Ġkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleri ile kara iĢtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan
kısımdan ödenmiĢ sermayenin %5‟i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın
ondabiri, Türk Ticaret Kanunu‟nun 466‟ncı maddesinin 2‟nci fıkrasının 3‟üncü bendi
uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Ana SözleĢme‟de pay
sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça
baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında,
Yönetim Kurulu Üyeleri ile ġirket‟in memur, çalıĢan, iĢçilerine ve çeĢitli amaçlarla
kurulmuĢ olan vakıflara ve benzer nitelikteki kiĢi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar
verilemez.
g) Temettü hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eĢit olarak dağıtılır.
h) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Temettü Avansı: Yönetim
Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiĢ olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu‟nun
15‟inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu‟nun çıkartmıĢ olduğu tebliğlere uygun
olmak kaydıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiĢ 3,6 ve
9 aylık dönemler itibari ile hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit
temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu‟na verilen temettü
avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü
avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve
temettü dağıtılmasına karar verilemez. Kar Dağıtılma Tarihi: Senelik karın, ortaklara
hangi tarihte ve ne Ģekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu‟nun teklifi üzerine, Genel Kurul
tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Mevzuatı‟na
uygun olarak belirlenir.
7. PAYLARIN DEVRĠ:
ġirket Esas SözleĢmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı
paylar serbestçe devredilebilir.

2. BÖLÜM:
KAMUYU AYDINLATMA ve ġEFFAFLIK:
8. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI:
Bilgilendirme Politikasının amacı, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında,
tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde iĢleyiĢini
sağlamaktır.
ġirket kamuyu aydınlatmaya iliĢkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı‟na ve
Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir.
“Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara
zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak” Ģeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme
politikası çerçevesinde ġirkete ait bilgiler baĢta, Genel Müdür Vahit Vardar ile Genel Müdür
Yardımcıları Mustafa BaĢ ve Cengiz AKDERE‟nin bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya
açıklanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliğin 23. maddesine istinaden,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanarak
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları tespit
eden ġirketimiz, 15.04.2011 tarih 620 sayılı karar ile Bilgilendirme Politikasını yazılı hale
getirmiĢ ve ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunmuĢtur.
9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI:
01.01.2012-30.09.2012 tarihleri arasında 126 adet özel durum açıklaması yapılmıĢtır. Yapılan özel
durum açıklamaları için SPK ve ĠMKB tarafından ek açıklama istenmemiĢtir.
ġirket hisse senetlerimiz yurtdıĢı borsalara kote olmadığından bu yönde yapılmıĢ bir özel durum
açıklaması da bulunmamaktadır.
ġirketimiz dönem içinde özel durumlara iliĢkin açıklamalarını yasal süreler içinde yapmıĢtır.
10. ġĠRKET INTERNET SĠTESĠ VE ĠÇERĠĞĠ:
ġirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Web adresimiz www.infoyatirim.com dur.
Ġnternet sitemizde yer alan “Ġnfo‟dan Duyurular” bölümünde yer alan ve SPK Kurumsal Yönetim
Ġlkeleri‟nin ilgili bölümünde belirtilen;
-

Vizyon, misyon ve Kurumsal Değerler,
Kurumsal bilgiler
Ticaret sicil bilgileri,
Ortaklık yapısı ve iĢtirakler
Ana sözleĢme
Yönetim kurulu ve üst yönetim
Organizasyon yapısı
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı
Kar dağıtım politikası
Etik ilkeler
Bilgilendirme politikası

-

Yatırımcı iliĢkileri iletiĢim bilgileri
Halka arz izahname ve sirküleri
Mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
Faaliyet raporları

Konuları pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
11. GERÇEK KĠġĠ NĠHAĠ HAKĠM PAY SAHĠBĠ / SAHĠPLERĠNĠN AÇIKLANMASI:
ġirketimizde gerçek kiĢi nihai hakim pay sahipleri aĢağıda gösterilmiĢtir.

Ortağın Adı-Soyadı

Grubu

Tutarı
(TL)

Oran
(%)

Pay Adedi

CAN ALP (Ġmtiyazlı)

A

45.000

0,50

45.000

GÜLAY ALP (Ġmtiyazlı)

A

45.000

0,50

45.000

B

4.283.800

47,60

4.283.000

B

600

0,01

600

B

300

0,00

300

B

300

0,00

300

B

4.624.200

51,39

4.625.000

TOPLAM

9.000.000 100,00

9.000.000

TOPLAM

9.000.000 100,00

9.000.000

CAN ALP (Ġmtiyazsız)
MUSTAFA BAġ
(Ġmtiyazsız)
VAHĠT VARDAR
(Ġmtiyazsız)
H.MURAT
KAYACAN(Ġmtiyazsız)
HALKA AÇIK
(Ġmtiyazsız)

12. ĠÇERĠDEN
DUYURULMASI:

ÖĞRENEBĠLECEK

DURUMDA

OLAN

KĠġĠLERĠN

KAMUYA

ÇalıĢma süresince öğrenilen, gerekli kiĢiler dıĢında kalanlarca bilinmesi arzu edilmeyen, ticari sır olarak
nitelendirilecek bilgiler tüm çalıĢanlar tarafından korunur, doğrudan veya dolaylı olarak amacı dıĢında
kullanılamazlar. Ġnfo Yatırım Aġ çalıĢanları, sıfat ve görevleri dolayısıyla baĢka kiĢi, kurum ve
müĢteriler hakkında öğrendikleri bilgileri, kanunen açıkça yetkili kılınmıĢ mercilerden baĢkalarına
açıklayamazlar.
ġirketimizde yetkili durumda olan kiĢilerin listesi aĢağıda sıralanmıĢtır.

YETKĠLĠLER:
Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür

Vahit Vardar

Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı

Yusuf Ali Alan

Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa BaĢ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nuh Uçar

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

SavaĢ Özbey

Genel Müdür Yardımcısı

Cengiz Akdere

MüfettiĢ

AyĢe Bahar Yalçın

Operasyon Müdürü Kredili ĠĢlemler Sorumlusu

Hanife Ġlkay Çetinkaya

Portföy Yöneticisi

Onur GümüĢkaya

Portföy Yöneticisi

Özgür Düzen

Türev Araçlar Müdürü

Yener Demir

Sabit Getirili M.K. Ve Fon Müdürü

Gülcan ġeker

Denetçi

Mustafa Özgür Günel

YMM

Metin Etkin

Denetçi

Nihat Yalçın Kaya

Avukat

Vural Ergül

Murakıp

Merve Hanım Gül

Yukarıdaki kiĢilerin eĢi, çocukları, aynı evde ikamet ettiği diğer kiĢiler ve birlikte hareket ettiği kiĢiler
de listeye dahildir.

3. BÖLÜM:
MENFAAT SAHĠPLERĠ:
13.MENFAAT SAHĠPLERĠNĠN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ:
ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel
durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟na
ve KAP aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

MüĢteriler, tedarikçiler ve Ģirketin iĢ iliĢkisinde olduğu diğer kiĢi ve kurumlar ile iliĢkilerde
dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli iliĢki ve karĢılıklı menfaatlere
saygı ilkeleri gözetilir.
Hizmet anlayıĢında üstün kalite, müĢteri ihtiyaç ve beklentilerinin bu ilkeler doğrultusunda tam
anlamıyla karĢılanması hedeflenir.
Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranıĢlardan kaçınılır, rakip Ģirketler kötülenmez, yanıltıcı reklam
yapılmaz.

ġirketin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ile çalıĢanların kiĢisel bilgileri ve müĢterilere ait
bilgiler gizli tutulur.
ġirketin yaptığı bağıĢlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.
ġirkete iĢ bağlamak, kiĢi veya kuruluĢlara Ģirketle ilgili iĢlemlerin yürütülmesi amacıyla rüĢvet,
bahĢiĢ veya benzeri ödemeler yapılması yasaktır.
14.MENFAAT SAHĠPLERĠNĠN YÖNETĠME KATILIMI:
ġirket ana sözleĢmesi ve mevzuat gereği ġirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil
olunur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilmektedir. Bu
nedenle pay sahipleri dıĢında kalan menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi
bir model bulunmamaktadır.

15.ÜCRETLENDĠRME POLĠTĠKASI:
AMAÇ
ġirketimiz Ücret Politikasının temel amacı, insan kaynaklarında, ırk, milliyet, din ve cinsiyet
ayrımı yapılmadan, eĢit koĢullardaki kiĢilere, eĢit fırsat sağlayarak, ücretlendirme ve terfi ile
ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile ġirket stratejileri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu
olarak planlanıp yönetilmesini sağlamaktır.
TEMEL ESASLAR
ġirketin iĢ AkıĢı; iĢ prosedür ve talimatları ile tespit edilmiĢ, Personel Görev ve Sorumluluk
tanımları yapılmıĢtır. ÇalıĢanlara sürekli eğitim anlayıĢı ile kurum kültürü yerleĢtirilerek,
güvenli ve sağlıklı bir çalıĢma ortamı ve kariyerlerini geliĢtirme imkanı sağlanmıĢtır.
Ücretler, ġirket‟in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve liyakat, çalıĢma
süresi, unvan ve yapılan iĢin özelliğine göre esas olarak bütün çalıĢanlara ödenir.
Ücret yönetimi, her bir pozisyon için öncelikle iĢ değerleri baz alınmak suretiyle günün
koĢulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır.
YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN
ÜCRETLENDĠRME ESASLARI

VE

ÜST

DÜZEY

YÖNETĠCĠLERĠN

ġirketimizin, „yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası‟ 24.04.2012
tarih ve 700 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiĢ ve Genel Kurulda onaylanmıĢtır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri‟nin ücretlerinin; bağımsızlığını koruyacak düzeyde olması
gerekir. Yönetim‟ce belirlenen ücretler, ġirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu‟nda
ortakların onayına sunulur.
ġirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiĢ oldukları görev, sorumluluk, tecrübe
göstergeleri dikkate alınarak, Ģirketin strateji ve politikaları gözönünde bulundurularak
Yönetim Kurulu‟nca belirlenir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
ġirket‟in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası çerçevesinde etkin
bir biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim
Kurulu‟na aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Ücret
Politikası‟nın etkinliğini sağlar.
KAMUYU AYDINLATMA
Ücret Politikası ve bu politikada yapılacak değiĢiklikler ve ücretlerin belirlenmesinde esas
alınan performans ölçütleri Genel Kurul‟da ortakların bilgisine sunulur.
ÇalıĢanlara yapılan ödemelere iliĢkin temel usul ve esaslar yıllık faaliyet raporunda da yer
alır.
YÜRÜRLÜK
ġirketimizin, „yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası‟ 24.04.2012
tarih ve 700 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiĢ ve Genel Kurulda onaylanmıĢtır.
16. MÜġTERĠ VE TEDARĠKÇĠLERLE ĠLGĠLĠ ĠLĠġKĠLER HAKKINDA BĠLGĠLER:
ġirketimizin faaliyet alanı ve yapısı nedeniyle böyle bir model oluĢturulma gereği doğmamıĢtır.

17. SOSYAL SORUMLULUK:
Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur
ve kurallara uyulur.
ġirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliĢtirilir ve bu amaçla
çalıĢan kuruluĢlar ile iĢbirliği yapılır.
4. BÖLÜM:
YÖNETĠM KURULU:
18. YÖNETĠM KURULUNUN YAPISI, OLUġUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER
Adı Soyadı
Vahit VARDAR
Yusuf Ali ALAN
Mustafa BAġ
Nuh Uçar
SavaĢ Özbey

Ünvanı
BaĢkan/Genel Müdür
Üye/Genel Müdür Yrd.
Üye/Genel Müdür Yrd.
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye

Ġcracı olup olmadığı;
Ġcracı
Ġcracı
Ġcracı
Değil
Değil

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri doğrultusunda ġirket 21.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan
Genel Kurul‟unda 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçmiĢtir.

19. YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN NĠTELĠKLERĠ:
ġirket Esas sözleĢmesine göre yönetim kurulu üye seçiminde, üyelerin çoğunluğunun T.C. vatandaĢı
olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen Ģartları taĢımaları
gerekmektedir. Esas sözleĢmedeki düzenlemeyle birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan asgari
nitelikler, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟nin ilgili maddelerinde yer alan
niteliklere uygundur.
20. ġĠRKETĠN MĠSYON, VĠZYONU ĠLE STRATEJĠK HEDEFLERĠ:
ġirketimizin vizyon, misyon ve kurumsal değerleri yönetim kurulu tarafından belirlenmiĢ olup, internet
sitemizde kamuya açıklanmıĢtır.
Vizyonumuz :
Sermaye Piyasalarının sürekli geliĢimine paralel olarak Ģirketimizin gerek personel ve gerekse
teknolojik olarak geliĢimini sağlamak ve gerekli yatırımları yapmak,
Yatırımcıların finansal beklentilerini gerçekleĢtirebilmeleri konusunda gerekli desteği ve hizmeti
vermek ve yeni yatırımcı kazanmak suretiyle piyasanın geliĢimine katkıda bulunmak,
Misyonumuz :
Değerlerimiz ıĢığında müĢterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak, büyüyerek ciro ve karlılığı
artırmak, sermaye piyasası aracı kurumları arasında önde gelen kurumlardan biri olmak,
Stratejimiz:
MüĢteri odaklılık, müĢteri memnuniyeti, güvenirlilik, hizmet kalitesi ve hızı, yenilikçilik ve yaratıcılık,
takım çalıĢması ve giriĢimcilik.

ġirket üç aylık periyotlarla faaliyetlerini ve geçmiĢ performansını gözden geçirmekte ve mali
tablo ve raporlamalarını web sitesinden yayınlamaktadır.
21. RĠSK YÖNETĠMĠ VE ĠÇ KONTROL MEKANĠZMASI:
ġirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörülmüĢ ve iç kontrol
organizasyonu yapılmıĢ olup, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç
denetimin iĢleyiĢi ve etkinliği TeftiĢ Kurulu ve Denetimden sorumlu Komite tarafından takip
edilmektedir.
Ġç Denetim çalıĢmaları, yıl içinde mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek ve
faaliyetlerin yasalara ve mevzuata uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla söz konusu
çalıĢmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak yürütülür. Ġlgili Birim tarafından
süreçler incelenerek, mevcut ve muhtemel riskler ve bunlara iliĢkin çözüm önerileri hazırlanarak
rapor edilir. Ġç denetim faaliyetleri, Denetim Komitesi‟nin bilgisi ve TeftiĢ Kurulunun
sorumluluğu dahilinde yürütülür.
OluĢturulan iç kontrol sistemine iliĢkin tüm prosedür, iĢ akıĢı ve talimatlar yazılı ve iç kontrol
sistemlerine iliĢkin bu gibi yazılı dokümanların kabulü ve yürürlüğe konulması yönetim kurulu kararı
ile yürürlüğe girmektedir.

22.
YÖNETĠM
KURULU
SORUMLULUKLARI:

ÜYELERĠ

ĠLE

YÖNETĠCĠLERĠN

YETKĠ

VE

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına Ģirket Esas SözleĢmesinde açıkca
yer verilmiĢtir.
Ana SözleĢmenin, “ġirketi Temsil ve Ġlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve
Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler” baĢlıklı 10. Maddesi gereği, ġirketin yönetimi
ve dıĢarıya karĢı temsili Yönetim Kurulu‟na aittir.

ġirket Yönetim Kurulu ‟nca belirlenen yetkiler çerçevesinde imza yetkisi verilen yetkililerin
müĢtereken atacakları imza ile ġirket, dıĢarıya karĢı temsil ve ilzam olunacaktır. Yönetim
kurulu, Türk Ticaret Kanununun 370 maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilgili görev ve
yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi
olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir.
Yönetim kurulunda yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde en az
iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları tereddüde yer
bırakmayacak biçimde belirlenir.
23. YÖNETĠM KURULUNUN FAALĠYET ESASLARI:
Yönetim Kurulu ġirket iĢleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması
mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu‟nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından tespit edilir. Yönetim
Kurulu Kararı ile gündemde değiĢiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı
isteği üzerine baĢkan Yönetim Kurulu‟nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de resen çağrı yetkisine haiz
olurlar. Toplantı yeri Ģirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak Ģartı ile baĢka bir yerde
toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya
katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eĢitlik olması halinde teklif reddedilmiĢ sayılır.
Dönem içinde Ģirket Yönetim Kurulu 84 kez toplantı gerçekleĢtirmiĢtir.
24. ġĠRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI:
Ana SözleĢmenin, “ġirketi Temsil ve Ġlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve

Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler” baĢlıklı 10. Maddesi B) fıkrası gereği;
“Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No: 46 sayılı Tebliğin 9. maddesinin (h) bendi uyarınca
yönetim kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395. maddesi ile getirilen Ģirketle
muamele yapma yasağından ve 396. maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak
için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.”
25. ETĠK KURALLAR:
Ġnfo Yatırım A.ġ. Meslek Etik Kuralları 15.04.2011 tarih 619 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
yürürlüğe girmiĢ olup tam metnine www.infoyatirim.com internet adresinden ulaĢılabilecektir.

26. YÖNETĠM KURULUNDA
BAĞIMSIZLIĞI:

OLUġTURULAN

KOMĠTELERĠN

SAYI,

YAPI

VE

ġirketimizin 2012 yılında Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda çalıĢmaları devam etmektedir.

Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu içinden
görevlendirilen üyelerden oluĢmaktadır.
Denetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Üyeler Nuh Uçar ve SavaĢ Özbey atanmıĢtır. Kurumsal
Yönetim komitesi BaĢkanlığına Bağımsız Üyeler Nuh Uçar ve SavaĢ Özbey atanmıĢlardır. Kredi
Komitesi BaĢkanlığını Vahit Vardar yürütmekte olup, Komite üyelikleri Yusuf Ali Alan, Cengiz
Akdere ve Özgecan Fırıldak tarafından yürütülmektedir.
Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalıĢmalar Yönetim Kurulu‟na aktarılır.
Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kiĢilere de Komitelerde
görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu‟na
tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.
27. YÖNETĠM KURULUNA SAĞLANAN MALĠ HAKLAR:

Ana SözleĢmenin 10.maddesi gereğince Yönetim Kurulu‟nun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul
tarafından saptanır.
2011 yılı Genel Kurulunda Bağımsız Üyelere aylık 1.000TL, murakıba aylık 300TL net ücret ödenmesi
kararı alınmıĢtır.

ĠNFO YATIRIM A.S.
Vahit Vardar
Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yusuf Ali ALAN
Yönetim Kurulu Üyesi

