
                           AZIMUT GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

 

             01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 

 

1-GENEL BİLGİLER 

 

Azimut Global Portföy Yönetimi A.ġ.(“ġirket”), 09 Ekim 1998 tarih ve 405145 sicil   

numarası ile Ana SözleĢmesi‟nin Ticaret Sicili Gazetesi‟nde ilan edilmesi suretiyle 

kurulmuĢtur. 

 

ġirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 31. Maddesi hükümlerine uygun olarak 03 

ġubat 1999 tarihinde Portföy Yöneticiliği yetki belgesi almıĢtır. 

 

ġirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 

ġirket‟in Ana SözleĢmesi‟nde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

 

ġirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal 

varlıklardan oluĢan portföyleri müĢterilerle portföy yönetim sözleĢmesi yapmak suretiyle ve 

vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. ġirket ayrıca 

portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları 

ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kiĢilerle yatırım Ģirketleri ve benzeri giriĢimlerin 

portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir. Ayrıca, sermaye piyasası 

mevzuatında yer alan Ģartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan gerekli izin ve yetki 

belgelerini almak kaydıyla yatırım danıĢmanlığı faaliyeti, ĠMKB GeliĢen ĠĢletmeler 

Piyasası‟nda piyasa danıĢmanlığı ve fonların alım satımına aracılık faaliyetinde de 

bulunabilir. 

 

ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:V No:59 sayılı “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve 

Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak 

faaliyetlerini sürdürmektedir 

 

 

 

Raporun Dönemi  : 01.0l.2014-31.12.2014 

 

Ortaklığın Unvanı  : Azimut Global Portföy Yönetimi A.ġ. 

 

Ticaret Sicil Numarası :Ġstanbul Ticaret Odası/405145 

 

Merkez Adresi  :Büyükdere Cad.Kempinski Residences Astoria, No:127 A Blok 

K:4 Esentepe,ġiĢli/Ġstanbul 

 

ĠletiĢim Bilgileri   

 

Telefon   :0 212 244 6200 

Fax    :0 212 244 5467 

E-Posta Adresi  : 

Ġnternet Sitesi Adresi  :www.azglobal.com.tr 

 

 



 

 

A-ŞİRKET SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI,ORGANİZASYON 

 

 

a) ÖdenmiĢ Sermaye   :4.000.000 TL 

 

b) 01 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ġirket Ana SözleĢmesinde yapılan  

değiĢiklikler: 

 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 07/11/2014 tarih ve 983 sayılı yazısı ile ġirket ünvan 

değiĢikliği,kayıtlı sermaye sistemine geçme talebi ve ġirket‟in yatırım fonu katılma payı 

satıĢ,pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunabilmesine izin verilmiĢ bu doğrultuda Ana 

sözleĢme değiĢiklikleri yapılarak 24 Aralık 2014 tarihinde Ticaret Siciline tescili ettirilerek  

ve 30 Aralık 2014 tarih ve 8726 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıĢtır. 

 

 

-ġirketin ticaret ünvanı “Azimut Global Portföy Yönetimi Anonim ġirketi” olarak 

değiĢtirilmiĢtir. 

-ġirketin amacı ve faaliyet konusu aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

 

ġirketin ana faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde,yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.Ayrıca yatırım ortaklıklarının 

28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 

kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dıĢında kurulmuĢ 

kollktif yatırım kuruluĢlarının portföylerinin yönetimi de ġirket‟in ana faaliyet konusu 

kapsamındadır. 

ġirket,Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan Ģartları sağlamak ve SPK‟dan gerekli izin 

ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla,portföy yöneticiliği,yatırım danıĢmanlığı ve 

kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile 

değiĢken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde 

bulunabilir. 

ġirket,herhangibir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun 

portföy yönetim Ģirketlerine iliĢkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye 

büyüklüğüne sahip olmak Ģartıyla,Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine iliĢkin 

düzenlemelerine uygun Ģekilde; 

a-Sermaye piyasaları ile ilgili danıĢmanlık hizmetleri sunulması 

b-Sermaye piyasası araçlarına iliĢkin iĢlemlerle ilgili yatırım araĢtırması ve finansal analiz 

yapılması veya genel tavsiyede bulunulması, 

c-Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir. 

-ġirket sermaye ve payları aĢağıdaki gibi olmuĢtur. 

 

ġirket‟in kayıtlı sermaye tavanı 8,000,000.00 TL(sekiz milyon) olup,her biri 1,00-TL(bir) 

itibari değerde 8,000,000 (sekiz milyon) adet paya bölünmüĢtür. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 

ġirket‟in çıkarılmıĢ sermayesi tamamı ödenmiĢ 4,000,000.00 (dört milyon) Türk 

Lirası‟dır.ġirket‟in çıkarılmıĢ sermayesi,her biri 1,00-(bir9 Türk Lirası itibari 

değerde,1,600,000 (birmilyonaltıyüzbin) adedi (A) Grubu ve 2,400,000 (ikimilyondörtyüzbin) 

adedi (B) Grubu paya ayrılmıĢtır ve nakden ödenmiĢtir. 



         

 

c) Ortaklık Yapısı  

 

 Pay Sahibinin     Payların Toplam     

 Ad/Soyad/Ünvan   Ġtibari Değeri (TL)  Payların Oranı(%)

     

 AZ International Holdings SA 2.600.000/B Grubu   %    60.00 

 Global Yatırım Holding A.ġ.  1.400.000/A Grubu   %    40.00 

  

Hesap Dönemi Ġçinde Meydana Gelen DeğiĢiklikler :Gerçek KiĢi ortakların sahip 

olduğu 947,12 (dokuzyüzkırkyedi nokta oniki) adet A Grubu pay Global Yatırım Holding 

A.ġ. tarafından devralınmıĢtır.  

 

 

B-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

 

a) Ġmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)     : 

Yoktur. 

b) Ġmtiyazlı Payların Oy Haklarına ĠliĢkin Açıklama  : 

Yoktur. 

 

 

C-ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL 

BİLGİLERİ 
 

a) Şirketin Yönetim Organı: 

 

ġirket Yönetim Kurulu‟na, 24 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 

2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüĢüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak 

üzere aĢağıda belirtilen Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiĢtir. 

 

 

Yönetim Kurulu BaĢkanı  : Gabriele Roberto BLEI 

Yönetim Kurulu Üyesi  : Davide CESARO 

Yönetim Kurulu Üyesi  : Giorgio MEDDA 

Yönetim Kurulu Üyesi  : Filippo FONTANA 

Yönetim Kurulu Üyesi  : BarıĢ HOCAOĞLU 

Yönetim Kurulu Üyesi  : Adnan NAS 

 

 

b) Yönetim Organı/Üst Düzey Yöneticiler: 

 

 

Giorgio MEDDA   :Ġcra Kurulu BaĢkanı 

BarıĢ HOCAOĞLU   :Genel Müdür 

Abdullah Selim KUNT  :Genel Müdür Yardımcısı 

 



31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Genel Müdür görevini yerine getiren BarıĢ Hocaoğlu 

ġirketteki görevinden ayrılmıĢ ve 02 ġubat 2015 tarihi itibariyle Abdullah Selim Kunt Genel 

Müdür olarak göreve baĢlamıĢtır. 

 

 

c) Personel Sayısı ve Toplu Sözleşme Uygulamaları: 

 

ġirket Portföy Yönetim Departmanı, SatıĢ Departmanı, Finans ve Operasyon Departmanı 

veTeftiĢ BirimindenoluĢmakta ve ġirkettte dönem itibariyle idari personel dahil 18 personel 

çalıĢmaktadır. 

 

Personel ücretleri :ġirketin mali durumu, sektördeki diğer kurumların ücret politikası ve 

personel performansları gözönünde bulundurularak belirlenmektedir. 

 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle TMS 19‟a göre hesaplanmıĢ kıdem tazminatı karĢılığı 195.991 

TL‟dir. 

 

d) 01 Ocak -31 Aralık 2014 dönemine iliĢkin üst yönetime sağlanan fayda ve 

menfaatler toplamı 1.304.186 TL‟dir. 

 

Ücret ve Prim   :1.269.453 TL 

Sağlık Sigortası  :     34.733 TL 

 

e) Personele sağlanan hak ve menfaatler: 

 

Sağlık sigortası 

Giyim yardımı  (Yılda 2 kez Ġdari personele) 

Yemek yardımı  

UlaĢım yardımı 

 

f) ġirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin ġirket 

ile kendisi veya baĢkası adına yaptığı iĢlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki 

faaliyetleri: 

Yoktur.  

 

 

 

2-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 

 

a) ġirketin ilgili hesap döneminde yapmıĢ olduğu yatırımlar. 

Yoktur. 

 

b) ġirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim 

organının bu konudaki görüĢü: 

 

ġirket iç denetim fonksiyonunu yerine getirmek üzere Haziran 2014 tarihi itibariyle TeftiĢ 

birimini oluĢturmuĢtur. TeftiĢ süreci ise, Ģirketin günlük faaliyetlerinden bağımsız olarak 

Ģirketin yapısına göre mevzuat ve Ģirket politikalarına uygunluk denetimlerini içeren 

faaliyetleri kapsamaktadır ve birim bu yönde yaptığı denetim sonuçlarını yıllık olarak rapora 

bağlar ve yönetim kuruluna sunar. 



ġirkette, ilgili kanun, tebliğ, Ģirket içi kural ve limitler dahilinde günlük, haftalık ve farklı 

dönemlerde olmak üzere günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak, iç kontrol 

faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleĢtirildiği bir iç kontrol sistemi oluĢturulmuĢtur. Ġç kontrol 

sisteminin uygulama esasları ve faaliyetleri TeftiĢ biriminde görevli, tecrübe Ģartını taĢıyan 

müfettiĢ tarafından yerine getirilmektedir. Aylık olarak hazırladığı iç kontrol raporlarını 

yönetim kuruluna sunar. 

ġirketteki teftiĢ birimi, risk yönetim sistemlerinin iĢleyiĢini de gerçekleĢtirecek Ģekilde 

fonksiyonunu yerine getirir. ġirket, Risk yönetim faaliyetlerini dıĢarıdan almak üzere, 

AZĠMUT Capital Management SGR S.P.A ile Temmuz 2014‟te sözleĢme imzalamıĢtır. Risk 

yönetimi birimi, Ģirket tarafından yönetilen portföylerin risklerinin etkin bir Ģekilde 

tanımlanması, ölçülmesi, yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını teminen kapsamlı, 

Ģeffaf ve bağımsız bir risk yönetimini yerine getirir, risk yönetimi sistemini yönetilen 

portföylerin yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun 

olarak oluĢturur ve ġirketin iç kontrol sistemi ile bütünlük arz eder. 

 

 

ġirketin 25 Ekim 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır: 

 

-ġirket bünyesinde Ġç Denetim Biriminin oluĢturulması, 

-Yönetim Kurulu‟na sunulduğu Ģekliyle,içeriği ile iliĢkili mutlak sorumluluğu üstlenecek olan 

Grubun kontrol iĢlevleri tarafından taslağı hazırlanıp gözden geçirilecek Denetim Birimi 

Politikasının onaylanması, 

-Denetim Birimi BaĢkanı sıfatıyla yeni bir kaynağın tutulması ve atanması, 

-Denetim ve Denetim Birimi ile iletiĢim için Kurul bünyesinde referans üye olarak Bay 

Cesaro‟nun tayin edilmesi. 

 

c) ġirketin doğrudan veya dolaylı iĢtirakleri ve pay oranlarına iliĢkin bilgiler: 

Yoktur. 

 

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine iliĢkin 

açıklamalar. 

Yoktur. 

 

 

e) ġirketin iktisap ettiği kendi paylarına iliĢkin bilgiler. 

Yoktur. 

 

f) ġirket aleyhine açılan ve Ģirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 

nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler. 

 

Devam eden bir personel iĢe iade davası ve sahte senet yapılarak kefil olarak ġirketin 

gösterilmesi hususunda ġirketin açtığı ve devam eden dava bulunmaktadır. 

 

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Ģirket ve yönetim organı 

üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara iliĢkin açıklamalar: 

Yoktur. 

 



h) GeçmiĢ dönemlerde belirlenen hedeflere ulaĢılıp ulaĢılamadığı,genel kurul 

kararlarının yerine getirilip getirilmediği,hedeflere ulaĢılamamıĢsa veya kararlar 

yerine getirilmemiĢse gerekçelerine iliĢkin bilgiler ve değerlendirmeler: 

 

Genel Kurul Kararları yerine getirilmiĢtir. 

 

 

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıĢsa, toplantının tarihi, 

toplantıda alınan kararlar ve buna iliĢkin yapılan iĢlemler de dahil olmak üzere 

olağanüstü genel kurula iliĢkin bilgiler: 

 

ġirketin 14 ġubat 2014 tarihinde yapmıĢ olduğu Olağanüstü Genel Kurul‟da aĢağıdaki 

gündemlere iliĢkin kararlar alınmıĢtır. 

 

  

AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.'nin (“ġirket”) Ana SözleĢmesi‟nin çeĢitli 

maddelerinin değiĢtirilmesine iliĢkin olarak Olağanüstü Genel Kurulu, 14.02.2014 Cuma 

günü saat 11.00‟da, Büyükdere Cad. Kempinski Residences Astoria, No: 127 A Blok K: 4 

Esentepe, ġiĢli/Ġstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġstanbul Ticaret Ġl 

Müdürlüğü‟nün 13.02.2014 tarih ve 3367 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 

Sayın M. Zafer Karakoç‟nin katılımı ile toplandı. 

 

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‟nın 

TTK‟nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılması nedeniyle ġirketin toplam 6.335.000,-

TL‟lik sermayesine tekabül eden 6.335.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere 

toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse AnasözleĢme‟de öngörülen 

toplantı nisabının mevcut olduğu anlaĢıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Ġcra Kurulu 

BaĢkanı Giorgio Medda tarafından açılarak Gündemin görüĢülmesine geçildi. 

  

1. BaĢkanlık Divanının teĢkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Giorgio Medda Toplantı 

BaĢkanlığı‟na ve Safiye Arifağaoğlu‟yu Toplantı Yazmanlığı‟na oybirliği ile 

seçildiler. 

 

2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına BaĢkanlık Divanında bulunanlarca 

imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

3. ġirket AnasözleĢmesi‟nin 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 

Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3 Geçici 4 ve Geçici 5. maddelerinin değiĢtirilmesi hususu 

müzakere edildi. ġirket AnasözleĢmesi‟nin 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 

26, 27, 28, 29, 30, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3 Geçici 4 ve Geçici 5. maddelerinin 

ekteki Ģekilde değiĢtirilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 28.01.2014 tarih ve 

12233903.335.05-67-967 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel 

Müdürlüğü‟nün 05 ġubat 2014 tarih ve 67300147/431.02.57445-163633-983 698 

sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. 
 

4. ġirketimizin sermayesi ile kanuni yedek akçelerinin toplamının yarısının zarar 

sebebiyle karĢılıksız kalması sebebiyle ġirketin geçmiĢ yıl zararlarının ve dönem 

zararının aĢağıdaki Ģekilde sermayeden mahsup edilmesi amacıyla sermaye azaltımı 

yapılarak sermaye 744,201.39 TL‟ye düĢürülmesi ve eĢ zamanlı olarak sermayenin 

2,255,798.61 TL  tutarında artırılmasına karar verilmiĢtir. Mahsup Ģu Ģekilde olacaktır: 



 

- SPK‟nın 30.12.2003 tr. ve 1630 sy.lı ve 20.03.2008 tr. ve 8/236 sy.lı kararları uyarınca 

ġirketimizin 6.161.702,51 TL tutarındaki geçmiĢ yıl zararlarının ve 1.281.182,71 TL 

tutarındaki 01/01/2013-30/06/2013 Dönem zararının; ġirketimizin 380.073,24 TL 

tutarındaki olağanüstü yedek akçesinden, 246.380,37 TL tutarındaki yasal yedek 

akçelerinden, 598.901,76 TL tutarındaki GeçmiĢ Yıl Karlarından mahsup edilmesine 

ve ayrıca 2.638.847,95 TL tutarındaki özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine 

göre düzeltilmesinden kaynaklanan olumlu farkların aynı tutardaki geçmiĢ yıllar 

zararları enflasyon farklarından mahsup edilmesine, 

- Mahsup neticesinde oluĢan geçmiĢ yıl zararları ve 01/01/2013-30/06/2013 dönem 

zararı toplamı olan 6.217.529,85 TL‟den 5.590.798,61 TL‟nin fon çıkıĢı 

gerektirmeksizin sermaye azaltımına tabi tutulmasına ve sonuç olarak ġirketimiz 

sermayesinde 5.590.796,61 TL tutarında sermaye azaltımı yapılmasına, 

- SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü‟nün yukarıda 

belirtilen yazıları kapsamında gerçekleĢtirilen  iĢbu sermaye azaltım iĢlemi sonucunda 

sermayenin 744.201,39 TL tutarına inmesine ve eĢ zamanlı olarak sermayenin iĢ 

planımız doğrultusunda 2.255.798,61 TL tutarında artırılmasına, sermaye arttırımına 

konu olan 2.255.798,61 adet her bir pay için pay baĢına 1,46-TL‟nin pay sahiplerinden 

primli olarak tahsil edilmesine ve oluĢan 1.037.667,36 TL‟nin emisyon primi olarak 

özsermaye altına eklenmesine ve bu Ģekilde kabulüne oylamaya katılanların oybirliği 

ile karar verilmiĢtir. 

 

5. Sermaye azaltımına iliĢkin Yönetim Kurulu Raporunu incelendi, müzakere edildi ve 

oylamaya katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiĢtir. 
 

 

ġirketin 04 Temmuz 2014 tarihinde yapmıĢ olduğu Olağanüstü Genel Kurul‟da aĢağıdaki 

gündemlere iliĢkin kararlar alınmıĢtır. 

 

 

AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.'nin (“ġirket”) Ana SözleĢmesi‟nin çeĢitli 

maddelerinin değiĢtirilmesine iliĢkin olarak Olağanüstü Genel Kurulu, 04.07.2014 Cuma 

günü saat 11.00‟de, Büyükdere Cad. Kempinski Residences Astoria, No: 127 A Blok K: 4 

Esentepe, ġiĢli/Ġstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġstanbul Ticaret Ġl 

Müdürlüğü‟nün 03.07.2014 tarih ve [•]  sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 

Sayın Serap Melek ÖZÇELĠK‟in katılımı ile toplandı. 

 

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‟nın 

TTK‟nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılması nedeniyle ġirketin toplam 3.000.000,-

TL‟lik sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere 

toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse AnasözleĢme‟de öngörülen 

toplantı nisabının mevcut olduğu anlaĢıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Ġcra Kurulu 

BaĢkanı Giorgio Medda tarafından açılarak Gündemin görüĢülmesine geçildi. 

 

1. BaĢkanlık Divanının teĢkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Giorgio Medda Toplantı 

BaĢkanlığı‟na ve Safiye Arifağaoğlu‟yu Toplantı Yazmanlığı‟na oybirliği ile 

seçildiler. 

 

2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına BaĢkanlık Divanında bulunanlarca 

imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. 



 

3. ġirket AnasözleĢmesi‟nin 7. Maddesinin değiĢtirilmesi hususu müzakere edildi. 

ġirketimiz sermayesinin 3.000.000 TL‟den 4.000.000 TL‟ye 1.000.000 TL tutarında 

artırılması, sermaye arttırımına konu olan 1.000.000 adet her bir pay için pay baĢına 

3,5 TL‟nin pay sahiplerinden primli olarak tahsil edilmesi ve oluĢan 2.500.000 TL‟nin 

emisyon primi olarak özsermaye altına eklenmesi ve bu kapsamda ġirket Ana 

SözleĢmesinin 7. Maddesinin ekteki Ģekilde değiĢtirilmesinin Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nun 27.06.2014 tarih ve 12233903.335.05-518-6623 sayılı ve Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü‟nün 03.07.2014 tarih ve 

67300147/431.01 00001398239/431.01 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne 

oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.  

 

 

ġirketin 19 Kasım 2014 tarihinde yapmıĢ olduğu Olağanüstü Genel Kurul‟da aĢağıdaki 

gündemlere iliĢkin kararlar alınmıĢtır. 

 

 

(1) Dönem içerisinde Feyzullah Tasin Bensel‟in yönetim kurulu üyeliğinden istifası 

üzerine, kalan görev süresi boyunca Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak 

üzere A Grubu Hissedar Global Yatırım Holding A.ġ.‟nin aday gösterdiği Ferit Tek 

Sokak, No. 24/9, Moda, Kadıköy, 34710, Ġstanbul adresinde mukim, 20156213864 

T.C. Kimlik No‟lu Sayın Dobrinka Cidrof‟un TTK‟nın 363‟üncü maddesi uyarınca 

Yönetim Kurulu tarafından atanmasına iliĢkin 18.11.2014 tarih ve 184 sayılı karar 

görüĢüldü ve boĢalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından Sayın Dobrinka Cidrof‟un 

atanması oybirliğiyle onaylandı. 

 

(2) ġirket Ana SözleĢmesi‟nin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32‟nci maddelerinin değiĢtirilmesine 

iliĢkin ekli bulunan Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟nın (Ġç 

Ticaret Genel Müdürlüğü) tarafından onaylı Ana SözleĢme DeğiĢiklik tasarısı ve 

okunan Ana SözleĢme değiĢikliklerine izin veren Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 07 

Kasım 2014 tarihli 12233903-335.03-983-10825 sayılı yazısı ile; Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı‟nın (Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü) 18 Kasım 2014 tarih ve 67300147/431.02 

sayılı yazısı okundu; yapılan oylama neticesinde ġirket Ana SözleĢmesi‟nin 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 ve 32‟nci maddelerinin ekli bulunan ve yukarıda belirtildiği üzere SPK ve Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilerek onaylanan tadil tasarısında yer verildiği 

hali ile değiĢtirilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

j) ġirketin yıl içerisinde yapmıĢ olduğu bağıĢ ve yardımlar ile sosyal sorumluluk 

projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara iliĢkin bilgiler. 

Yoktur. 

 

 

k) ġirketler topluluğuna bağlı bir Ģirketse; hakim Ģirketle,hakim Ģirkete bağlı bir 

Ģirketle,hakim Ģirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir Ģirketin yararına 

yaptığı hukuki iĢlemler ve geçmiĢ faaliyet yılında hakim Ģirketin ya da ona bağlı 

bir Ģirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler. 

 



 

 

 

 

 

 

İlişkili Taraftan Alacaklar: 

 

ĠliĢkili Taraf    Açıklama     Tutar 

 

Yönetilen Yatırım Fonları  Yönetim Ücreti    448.978 TL 

  

İlişkili Taraflara Borçlar: 
 

ĠliĢkili Taraf    Açıklama     Tutar 

 

Global Menkul Değerler A.ġ. Pazarlama Kom-Genel Yön.Gideri    86.317 TL 

Global Yatırım Holding A.ġ.  Genel Yönetim Gideri     14.506 TL 

 

İlişkili Taraf Gelirleri: 

 

ĠliĢkili Taraf    Açıklama     Tutar 

 

Yönetilen Yatırım Fonları  Yönetim Ücret Geliri              2.302.800 TL 

Global Menkul Değerler A.ġ. Faiz Geliri        - TL 

Global Menkul Değerler A.ġ. Diğer Gelirler           4.921 TL 

Global Yatırım Holding A.ġ.  Diğer Gelirler                    2.304 TL 

   

 

İlişkili Taraf Giderleri: 

 

ĠliĢkili Taraf    Açıklama     Tutar 

 

Global Menkul Değerler A.ġ. Faiz Gideri       6.211    TL 

Global Menkul Değerler A.ġ. Genel Yönetim Gideri            165.079     TL 

Global Yatırım Holding A.ġ.  Genel Yönetim Gideri   44.739 TL 

Global Menkul Değerler A.ġ. Pazarlama Gideri            251.261 TL 

 

3-FİNANSAL DURUM 
 

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına iliĢkin yönetim organının analizi ve 

değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleĢme derecesi, belirlenen stratejik hedefler 

karĢısında Ģirketin durumu :  

 

ġirketin 01 Ocak-31 Aralık 2014 dmnemine iliĢkin olarak Uluslararası Muhasebe 

Standartlarına göre hazırlanmıĢ bulunan Bilanço ve Gelir Tablosu verilerine göre ġirketin 

Dönem Zararı 3.654.296 TL, Net Dönem Zararı 3.646.503 TL Aktif büyüklüğü 9.020.904 TL 

ve Özsermayesi 6.451.478 TL‟sıdır.  

 

 



b) GeçmiĢ yıllarla karĢılaĢtırmalı olarak ġirket‟in yıl içindeki satıĢları, verimliliği, gelir 

oluĢturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile ġirket faaliyetlerinin sonuçları 

hakkında fikir verecek diğer hususlara iliĢkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 

 

     31 Aralık 2013 31 Aralık 2014 

ġirket Aktif Büyüklüğü  3.147.034  9.020.904  

ġirket Esas Faaliyet Gelirleri            1.255.219  2.568.974  

Kısa Vadeli Borçlar      565.443            2.373.435  

Dönem Karı/Zararı           (2.974.041)           (3.654.296) 

ErtelenmiĢ Vergi Varlığı/Yük. 1.069.830         7.793 

Net Dönem Karı/Zararı          (1.904.211)  (3.646.503) 

Özsermaye    2.432.111  6.451.478 

c) ġirketin sermayesinin karĢılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına 

iliĢkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: 

 

ġirketin 31 Aralık 2014 tarihli finansallarına göre ġirketin Özsermaye/Sermaye oranı 1,61 

„dir. 

 

d) Varsa Ģirketin finansal yapısını iyileĢtirmek için alınması düĢünülen önlemler; 

ġirketin finansal yapısının iyileĢtirilmesini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. 

 

e) Kâr payı dağıtım politikasına iliĢkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi 

ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına iliĢkin öneri. 

 

ġirket‟in dağıtılabilir karı olmadığından kar dağıtımı yapılmayacaktır.  

 

 

 

 

4-YATIRIM FONU SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELERİ 

 

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, sektördeki yatırım fonu büyüklüğü 35,5 milyar 

TL‟dir.Toplam büyüklüğün içinde 1,8 milyar TL‟sını  A Tipi Fonlar oluĢturmakla beraber 

toplam içindeki payı %5,2‟dir.Toplam büyüklüğün içinde B Tipi Yatırım Fonlarının oranı 

%94,7 ve büyüklüğü de 33,7 milyar TL seviyesindedir. 

 

31 Aralık 2014 itibariyle,sektörde 119 adet A Tipi Fon, 262 adet B tipi Fon ve 34 adet Serbest 

Fon olmak üzere  toplam 415 adet yatırım fonu bulunmaktadır. 

 

ġirket‟in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yönetmekte olduğu yatırım fonu büyüklüğü 15,3 

milyon TL‟si A Tipi Fonlar ve 74,3 milyon TL‟si de  B Tipi Fonlar olmak üzere toplam 89,6 

milyon TL‟dir.2013 yıl sonu rakamlarına göre yönetilmekte olan yatırım fonu büyüklüğünde 

%20 artıĢ gerçekleĢmiĢtir.ġirket 6 adet A Tipi ve 6 adet B Tipi olmak üzere toplam 12 adet 

yatırım fonu yönetmekte olup A Tipi Fonlarda %0,82 B Tipi Fonlarda %0,22 Pazar payına 

sahiptir.  

 

 

 

5-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 

 



a) Varsa Ģirketin öngörülen risklere karĢı uygulayacağı risk yönetimi politikasına iliĢkin 

bilgiler: 

 ġirket faaliyet alanları itibariyle karĢılaĢtığı risklerin ölçümü ve takibine iliĢkin olarak kalıcı 

risk yönetimi hizmetini AZIMUT Capital Management SGR S.P.A‟nın risk yönetimi 

biriminden sağlamaktadır. Birim, yönetilen fonların maruz kalabileceği riskleri tespit etmekle, 

risklerin ölçüm yöntemlerini ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini bağlı olduğu 

yönetici ile birlikte belirleyerek yönetim kuruluna sunmak, yönetim kurulunca onaylanan risk 

ölçüm modelini uygulamaya koymak, değiĢen faaliyet ve piyasa koĢulları çerçevesinde 

modeli düzenli olarak gözden geçirmek ve varsa modelde gerekli görülen değiĢiklik 

taleplerini bağlı olduğu yöneticiye iletmekle, Yönetim kurulunca belirlenen risk limitlerine 

uyulup uyulmadığını günlük olarak izlemek ve limit aĢımlarını bağlı olduğu yöneticiye aynı 

gün içinde raporlamak, gerekli hallerde limitlerde piyasa koĢullarına uygun değiĢikliklerin 

yapılmasını istemekle, Günlük olarak tüm iĢlemlerden kaynaklanan riskleri takip etmekle, söz 

konusu risklere, risklerin olası sonuçlarına ve alınması gereken önlemlere iliĢkin günlük 

olarak bağlı olduğu yöneticiye; haftalık olarak da yönetim kuruluna yazılı rapor sunmakla 

görevlidir. Bu amaca yönelik prosedür ve prosesler yazılı hale getirilmiĢtir. 

b) OluĢturulmuĢsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalıĢmalarına ve 

raporlarına iliĢkin bilgiler: 

Yoktur. 

c) SatıĢlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri 

konularda ileriye dönük riskler: 

Yoktur. 

 

 

6-DİĞER HUSULAR 

 

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Ģirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve 

diğer ilgili kiĢi ve kuruluĢların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taĢıyan olaylara 

iliĢkin açıklamalar: 

 

a) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüĢüleceği genel kurul 

toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar yoktur. 

 

b) Yapılan araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri yoktur. 

 

c) ġirketin geliĢim hakkında yapılan öngörüler,yapılan araĢtırma ve geliĢtirme giderleri 

ve ihraç edilen menkul kıymetleri yoktur. 

 

d) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle devlet teĢvik ve yardımı bulunmamaktadır. 

 

e) ÇıkarılmıĢ menkul kıymetler bulunmamaktadır. 

 

  

 
 

 

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “ġirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari Ġçeriğinin Belirlenmesi 



Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup, aĢağıda isimleri yazılı 

Ģirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıĢtır. 

 

 

 

 

Gabriele Roberto BLEI      Davide CESARO       Giorgio MEDDA   

Chairman         Board Member       Board Member       
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