SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ

2014/02

27/01/2014

A. YENİ BAŞVURULAR
1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar

Paylar
Ortaklık

1. Türkiye İş Bankası A.Ş. (1)

İhraç Edilecek
Sermaye
Piyasası Aracı

Bedelli

Borçlanma Aracı
Pay

2. Efe İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bedelsiz
Halka
Açılma

Diğer Sermaye
Piyasası
Araçları

İç
Kaynaklardan

Kâr
Payından

-

-

-

-

11.735.000.000

30.000.000

-

-

-

-

(1) Yurt dışında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının talep edilen azami ihraç tutarı 5.000.000.000 Amerikan Doları (veya muadili
yabancı para veya Türk Lirası) olup, Merkez Bankası’nın 27.01.2014 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI
1.

Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmesi nedeniyle, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin 2014 yılına ilişkin faaliyet raporları
ekinde esas alacakları format aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
2014 yılında yayımlanacak 2013 yılına ilişkin faaliyet raporlarında yer verilecek Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Raporunun 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata göre hazırlanması esas olup; dileyen şirketlerin,
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyuma ilişkin ek hususlara kullanacakları bu
formatta yer vermeleri mümkündür.
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU FORMATI
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Bu bölümde; söz konusu yıllık faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal
Yönetim İlkelerinden (İlkeler);
a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkelere ve gerekçesine (Tebliğ’in 6 ncı maddesi kapsamında şirketin istisna
tutulduğu İlkelere ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü alınarak uygulanmayan İlkelere ayrıca yer verilecektir.),
b) Uygulanması zorunlu olmayan İlkelerin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise İlke bazında gerekçeye, bu
İlkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında söz
konusu İlkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına
ilişkin açıklamalara yer verilir. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili
değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan tüm çalışmalar
hakkında bilgi de bu bölümde yer alacaktır.
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Bu maddede; yatırımcı ilişkileri bölümünün bağlı olduğu şirket genel müdürü veya genel müdür yardımcısı ya da muadili
diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticinin adı-soyadı, unvanı, yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan raporun yönetim kuruluna
sunulup sunulmadığı ve sunulma tarihi, bölüm yöneticisinin lisansları, bu bölümde görev alan kişilerin adı-soyadı, dönem içinde
bölümün yürüttüğü başlıca faaliyetler, dönem içinde bölüme yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayısı açıklanacaktır.
Yatırımcı ilişkileri bölümünün görevinin, diğer birimler tarafından yerine getirilmesi söz konusu ise bu durum da ayrıca
belirtilecektir.
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Bu bölümde; pay sahiplerinin bilgi taleplerinin nasıl değerlendirildiği, şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının
kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilip verilmediği açıklanacaktır. Ayrıca, esas sözleşmede
özel denetçi atanması talebinin düzenlenip düzenlenmediği, dönem içinde özel denetçi tayini talebinin olup olmadığı ve bunun ne
şekilde sonuçlandığı belirtilecektir.
2.3. Genel Kurul Toplantıları
Bu bölümde; dönem içinde gerçekleştirilen genel kurul toplantılarına, toplantı yerlerine, toplantılara katılıma (toplantı
nisapları, menfaat sahipleri ile medyanın toplantılara katılıp katılmadığı), toplantılara davetin ne şekilde yapıldığı bilgisine, genel
kurul öncesi ne tür bilgilerin hangi yollarla pay sahiplerine duyurulduğuna, genel kurulda pay sahiplerinin sorduğu sorulara, bu
sorulara toplantı esnasında cevap verilip verilemediği bilgisi ile verilen cevaplara, genel kurul toplantısında cevaplandırılamayan
ancak daha sonra Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanan sorular ve cevaplarına, pay sahipleri tarafından
gündem önerisi verilip verilmediğine, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığına, genel kurula katılımın kolaylaştırılması
amacıyla neler yapıldığına, genel kurul tutanaklarının erişim yerlerine ilişkin bilgiye yer verilecektir.
Ayrıca, yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı
ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı işlemlerin gündeme taşınmasının söz konusu olması
durumunda, bu işlemler ile işlemlere ilişkin genel kurul kararı hakkında bilgiye de ver verilecektir.
Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa bu konudaki politika değişiklikleri hakkında
genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilip verilmediği hususu da bu bölümde açıklanacaktır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden
olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi
kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla
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girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına
şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında bilgilere de bu bölümde yer verilecektir.
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Bu bölümde; oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa içeriği ve ne şekilde kullanıldığı hususlarının belirtilmesi;
beraberinde şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olunan şirketlerin genel kurullarında oy
kullanıp kullanmadığı ve azlığın yönetimde temsil edilip edilmediği ile azlık haklarının esas sözleşme ile sermayenin yirmide
birinden daha düşük bir şekilde belirlenip belirlenmediği hususlarının da açıklanması gerekir.
2.5. Kâr Payı Hakkı
Bu bölümde; şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz olup olmadığı ve varsa imtiyazın içeriğine ilişkin bilgiye yer verilir.
Ayrıca, şirketin kâr dağıtım politikasına ilişkin bilgi ile bu politikanın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulup sunulmadığı,
faaliyet raporunda yer alıp almadığı ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanıp açıklanmadığı, şirketin kâr dağıtıp dağıtmadığı,
dağıtmaması durumunda gerekçesi hakkında bilgiye yer verilir.
2.6. Payların Devri
Bu bölümde; şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunup bulunmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi
yer alacaktır.
BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Bu bölümde; şirketin kurumsal internet sitesinin adresi, internet sitesinde yer alan bilgilerin İngilizce olarak hazırlanıp
hazırlanmadığı, internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilip verilmediği ve yer verilmeyen
hususların neler olduğu bilgisi yer alacaktır.
3.2. Faaliyet Raporu
Bu bölümde; faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilip verilmediği ve yer verilmeyen
bilgilerin neler olduğu açıklanacaktır.
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Bu bölümde; şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri,
bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.), bilgilendirilmiyorlarsa nedenleri hakkında açıklamaya ve menfaat
sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden
Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaların şirket tarafından oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin açıklamaya yer
verilecektir.
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Bu bölümde; menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ne gibi çalışmaların yapıldığı ve nasıl bir katılım sağlandığı
hakkında açıklamalara ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınıp
alınmadığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.
4.3. İnsan Kaynakları Politikası
Bu bölümde; şirketin insan kaynakları politikasının ana esaslarına, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atandı ise
adı, görevleri ve yetkilerine, atanmadı ise nedenlerine, personel alımına ilişkin ölçütlerin belirlenip belirlenmediğine, belirlenmedi
ise nedenlerine, çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyet bulunup bulunmadığına, bulunuyor ise çözümü
konusunda neler yapıldığı konusundaki açıklamalara, şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve
ödüllendirme kriterlerinin çalışanlara duyurulup duyurulmadığı hususlarına yer verilecektir.
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4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Bu bölümde; şirket etik kurallarının internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanıp açıklanmadığı hususu ile çevreye,
bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına
yönelik sosyal çalışmalar vb.) hakkında bilgiler açıklanacaktır.
BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Bu bölümde; icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı yapılması suretiyle yönetim kurulu üyelerinin ve icra kurulu
başkanı/genel müdürün adı-soyadı ile özgeçmişlerine, görev sürelerine ve varsa görev dağılımlarına yer verilecektir. Yönetim
kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı/genel müdürün aynı kişi olması halinde, bu durum gerekçesi ile açıklanacaktır. Aday
gösterme komitesine kaç bağımsız üyenin aday gösterildiği ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin raporun
tarihi ve yönetim kuruluna ne zaman sunulduğu açıklanacaktır. Bağımsızlık kriterlerinden bir veya birkaçını sağlamayan ancak
Kurulun uygun görüşü ile genel kurul tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen üyelerin sağlamadıkları kriterler ile
kritere uyulmamasının gerekçesi de bu bölümde açıklanır.
Bu bölümde; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına ve ilgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı
ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması halinde bu kapsamda yapılan işlemlere de yer verilecektir.
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasının belirli kurallara bağlanıp bağlanmadığı ve yönetim kurulu
üyelerinin şirket dışındaki görevleri (grup içi grup dışı ayrımı verilmek suretiyle) de ayrıca açıklanacaktır.
Yönetim kurulunda kadın üye oranı için belirlenen hedef oran ve hedef zaman ile bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan
politika hakkında bilgiye de bu bölümde yer verilir. Yönetim kurulu, bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık
olarak değerlendirir.
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Bu bölümde; yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi, yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı
sayısı, toplantıya katılım durumu, toplantı katılım ve karar nisapları, toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri, toplantıda yönetim
kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin
karar zaptına geçirilip geçirilmediği, yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı
hususlarında bilgiye yer verilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın
sigorta ettirilip ettirilmediği, ettirildi ise sigorta bedeli hakkında bilgi de bu bölümde yer alacaktır.
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Bu bölümde; oluşturulan komiteler, komitelerin başkan, üye ve nitelikleri (icracı/icracı olmayan/bağımsız), toplanma sıklığı
ve ilgili dönemdeki faaliyetleri ile bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedür belirtilecektir. Ayrıca, bir yönetim kurulu
üyesinin birden fazla komitede görev alması durumunda bunun gerekçesi açıklanacaktır.
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Bu bölümde; yönetim kurulunca risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmuşsa sistemin
işleyişi, etkinliği ve etkinliğinin gözetimi hakkında bilgi açıklanacaktır.
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri
Bu bölümde; yönetim kurulu tarafından şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci
hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirip
geçirmediği, geçirmekteyse hangi sıklıkta geçirdiği ve nasıl bir yöntem izlendiği hususları açıklanacaktır.
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5.6. Mali Haklar
Bu bölümde; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale
getirilip getirilmediği ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulup sunulmadığı,
bu işlemlerin gerçekleştirilmemesi halinde nedenleri, ücretlendirme esaslarının kamuya açıklanıp açıklanmadığı, açıklamanın
yapıldığı yerler (faaliyet raporu, internet sitesi vb) ile açıklamaların hangi bazda (kişi bazında veya yönetim kurulu ve üst düzey
yönetici bazında) yapıldığı bilgisine yer verilecektir.
Bu bölümde ayrıca; şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç verip vermediği, kredi
kullandırıp kullandırmadığı, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatıp uzatmadığı, şartlarını iyileştirip iyileştirmediği,
üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırıp kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar verip
vermediği, eğer bu hususlardan birisi ya da birden fazlası uygulanmış ise bundan doğan çıkar çatışmaları açıklanacaktır.
2.

Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/39 sayılı kararı

01.02.2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (Tebliğ) ile birlikte, Seri:IV, No:27 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları
Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanan “Kâr Dağıtım Tablosu Hazırlama Kılavuzu”nun yürürlükten kaldırılarak,
Tebliğ’in 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanan “Kâr Payı Rehberi”nin yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Kâr Payı Rehberine (http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=986&fn=986.pdf&submenuheader=0)
adresinden ulaşılması mümkündür.
3.

Kurulumuzun III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinin 21.01.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe girmesi ile birlikte;
a) Kurulumuzun 2011/26 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan teminat sorumlusu raporunun içeriğine ilişkin hususları içeren
30.06.2011 tarih ve 20/614 sayılı kararı,
b) Kurulumuzun 2011/44 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ile Varlık Teminatlı Menkul
Kıymetlerin kayden izlenmesine ilişkin hususu içeren 03.11.2011 tarih ve 37/991 sayılı kararın ilk maddesinin birinci fıkrası,
yürürlükten kaldırılmıştır.

C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. İlk Halka Arzlar

Ortaklık

1. Politeknik Metal Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (*)

Mevcut
Sermaye

Yeni
Sermaye

3.000.000

3.750.000

Sermaye Artırımı
Bedelli

Bedelsiz

750.000

-

Mevcut
Pay Satışı

Ek Pay
Satışı

Satış
Fiyatı

-

-

8,36

(*) Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 9’uncu maddesi uyarınca, halka arz edilecek payların nominal değerinin %25’ine tekabül eden
187.500 TL nominal değerli paylar satışa hazır hale getirilecektir.
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2. Borçlanma Araçları
Ortaklık

Nominal İhraç Tavanı

Satış Türü

1. Alternatifbank A.Ş.

250.000.000

Nitelikli Yatırımcı

2. Global Liman İşletmeleri A.Ş (*)

704.100.000

Yurt Dışı

3. Creditwest Faktoring A.Ş.

150.000.000

4. Varyap Varlıbaşlar Yapı Sanayi Turizm Yatırımları
Ticaret ve Elektrik Üretim A.Ş.

200.000.000

Nitelikli Yatırımcı
Nitelikli Yatırımcı

(*) Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının tutarı 300.000.000 Amerikan Doları olup, Merkez Bankası’nın 27.01.2014 tarihli döviz satış
kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir.

D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ
1. Ekinciler Portföy Yönetimi A.Ş.’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir.

E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER
1. Suç Duyuruları
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Karsan, Şirket) nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda
Bulunulan Şahıslar
İnan KIRAÇ
Klod NAHUM
Jan NAHUM

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği
Kanun Maddesi

2010-2012 döneminde, Karsan tarafından Heksagon
Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’den yapılan tasarım ve
mühendislik hizmeti alımlarında emsallerine göre bariz şekilde
farklı fiyat uygulanması sonucunda, Karsan malvarlığının
ilişkili olduğu Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. lehine
faiz hariç toplam 8.174.314 TL tutarında azaltılması.

2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 47/1/A-6 maddesi ile
6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 21 ve 110’uncu
maddeleri

2. Diğer Yaptırım ve Tedbirler
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Karsan, Şirket) nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat
hükümleri kapsamında yapılan incelemeler neticesinde yukarıda yer alan suç duyurularının yanısıra,
A)

2499 sayılı SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi ile 6362 sayılı SPK’nun 21/4 ve 92’nci maddeleri

uyarınca, 2008-2012 döneminde Karsan tarafından Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’den yapılan tasarım ve mühendislik
hizmeti alımlarında emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulanması sonucunda, Karsan’ın malvarlığında meydana gelen
faiz hariç toplam 8.174.314 TL tutarındaki azalmanın giderilmesini teminen, 31.12.2010 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizi
ile birlikte 226.252 TL’nin, 31.12.2011 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizi ile birlikte 4.044.396 TL’nin, 31.12.2012 tarihinden
itibaren işletilecek kanuni faizi ile birlikte 3.903.666 TL’nin, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. nezdinde takip ve tahsil
edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Karsan’ın; söz konusu tutarların yasal faizleri ile birlikte Karsan’a ödenmesi
hususunda ise Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’nin uyarılmasına,
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2010-2012 döneminde, Karsan tarafından Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’den yapılan tasarım ve

B)

mühendislik hizmeti alımlarında emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulanması sonucunda, Karsan’ın malvarlığının ilişkili
olduğu Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. lehine faiz hariç toplam 8.174.314 TL tutarında azaltılması neticesinde (varsa)
zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil
eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Karsan yöneticileri aleyhine dava açabileceklerinin Kurulumuz Bülteni ile
kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta Karsan ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Şirket tarafından yapılacak
olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Karsan’dan istenmesine,
karar verilmiştir.

F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ
1. Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş’nin sermayesinin 5.750.000 TL’ndan 8.700.000 TL’na artırılması talebiyle
Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki
şekildedir.

Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş.’nin Sermaye Artırımı Sonrasında Oluşacak Ortaklık Yapısı
ESKİ
Ortağın Ticaret Unvanı
1. Ragato Management Limited
TOPLAM

Pay Tutarı (¨ )

YENİ
Pay Oranı (%)

Pay Tutarı (¨ )

Pay Oranı (%)

5.750.000,00

100,00

8.700.000,00

100,00

5.750.000,00

100,00

8.700.000,00

100,00

2. Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.’nin sermayesinin 1.600.000 TL’dan 2.100.000 TL’na artırılması talebiyle Kurulumuza
yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Aracı Kurumun Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı
1. Adem ERDÖLEK

Sermaye Artırımından Önce
Pay Tutarı (¨ )

Pay Oranı (%)

Sermaye Artırımından Sonra
Pay Tutarı (¨ )

Pay Oranı (%)

1.584.058

99,004

2.084.058

99,241

2. Nurten ERDÖLEK

5.280

0,330

5.280

0,251

3. Melis ERDÖLEK AYKUT

5.280

0,330

5.280

0,251

4. Enis ERDÖLEK

5.280

0,330

5.280

0,251

102

0,006

102

0,006

1.600.000

100,000

2.100.000

100,000

5. Sibel KAYA
TOPLAM
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3. X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, Aracı Kurum’un
eski ve yeni ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Aracı Kurum’un Ortaklık Yapısı
Pay Devri Öncesi

Pay Devri Sonrası

Ortak Adı-Soyadı / Unvanı
Pay Tutarı (¨ )
1. Jakub ZABLOCKI

Pay Oranı (%)

Pay Tutarı (¨ )

Pay Oranı (%)

12.999.996,00

99,9999693

---

---

2. Jakub MALY

1,00

0,00000769

---

---

3. Mikolaj WALENTYNOWICZ

1,00

0,00000769

---

---

4. Lukasz BASZCZYNSKI

1,00

0,00000769

---

---

5. X Trade Brokers S.A.

1,00

0,00000769

---

---

6. X Trade Brokers DOM Maklerski S.A.
TOPLAM

---

---

13.000.000,00

100,00000000

13.000.000,00

100,00

13,000.000,00

100,00

G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI
1. Aşağıdaki ortaklığın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 33’üncü maddesi ile II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun
Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kanun
kapsamından çıkarılmasına karar verilmiştir.

Ortaklık
Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 33/5 maddesi ile II-16.1 sayılı
Tebliğin 6/3 maddesi kapsamında ortak olmanın belirli özellikleri taşıyan
kişilerle sınırlı tutulması

2. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Şirket), portföyündeki girişim sermayesi yatırımlarından tam çıkış
gerçekleştirmesi sebebiyle 31.12.2013 tarihi itibarıyla III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
Tebliği’nin (Tebliğ) 22. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki asgari %51 oranında girişim sermayesi yatırımı yapılmasına
ilişkin portföy sınırlamasına uyum sağlayamaması nedeniyle ve söz konusu portföy sınırlamasına uyumun sağlanması amacıyla,
Tebliğ’in 24. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Şirket’e 31.12.2015 tarihine kadar süre verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına
karar verilmiştir.
3. 10.000.000.000 TL başlangıç tutarlı T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Şemsiye Fonu’nun ve 500.000.000 TL
başlangıç tutarlı T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Katılım Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna ilişkin içtüzüklerin onaylanması talebinin
olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
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4. BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve
Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 8’inci maddesi kapsamında borsa kotundan çıkarılması amacıyla BSH Bosch und Siemens Hausgerate
GmbH tarafından Şirket ortaklarına yapılacak pay alım teklifine ilişkin başvuruda, Şirket’in 1-TL nominal değerli payı için asgari
pay alım teklifi fiyatının 164,17 TL olarak belirlenmesine ve pay alım teklifi bilgi formunun bu çerçevede onaylanmasına karar
verilmiştir.
5. Özgün Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin kendi talebi ile Kurulumuz listesinden çıkarılmasına ilişkin başvurusunun
olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
6. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.’nin (Şirket) kurucusu olduğu B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fonu’nun tutarının
artırılması başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildiği hususu 2013/43 sayılı Kurulumuz Bülteni ile duyurulmuş olup,
anılan kararın Şirket’in talebi üzerine iptal edilmesine karar verilmiştir.
7. Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) S.İ.S. Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile
devralma suretiyle birleşmesi neticesinde Şirket sermayesini temsil eden payların %72,87’sine sahip hale gelerek Şirket’in yönetim
kontrolünü elde eden Zeynep TÜMER’in;
a) Şirket’in diğer ortaklarının payları için pay alım teklifinde bulunulması yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumsuz
karşılanmasına,
b) Kurulun muafiyet başvurusunu uygun görmeme kararından itibaren altı iş günü içerisinde pay alım teklifinde bulunmak
üzere Kurula başvurması ve bu durumda fiili pay alım teklifine başlama süresinin Kurulun muafiyet başvurusunu uygun görmeme
kararından itibaren otuz iş günü olarak uygulanacağı,
c) Kurulun muafiyet başvurusunu uygun görmeme kararından itibaren;
i) Pay alım teklifinde bulunmak üzere altı işgünü içerisinde Kurulumuza başvurulmaması,
ii) Otuz işgünü içerisinde fiili olarak pay alım teklifine başlanmaması ya da,
iii) Pay Alım Teklifi Bilgi Formunun Kurulca onaylanmasından itibaren en çok altı işgünü içerisinde fiili olarak pay alım
teklifine başlanmaması,
durumlarının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 26/6 maddesi hükmü uyarınca pay alım teklifinde bulunma
yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması olarak değerlendirilmesi ve pay alım teklifinde bulunma zorunluğu doğan Zeynep
TÜMER’in sahip olduğu oy haklarının söz konusu ihlalin gerçekleştiği tarih itibarıyla Kurulca başka bir işlem yapılmasına gerek
bulunmaksızın kendiliğinden donacağı, söz konusu payların genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmayacağı, donmuş olan oy
haklarının, donmaya sebep olan yukarıdaki durumlara bağlı olmaksızın Kurulun aksi yönde vereceği kararlar saklı kalmak üzere,
zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını takip eden ilk gün Kurulca başka bir işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın
kendiliğinden çözüleceği,
hususlarında bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
8. Groupama Emeklilik A.Ş.’nin kurucusu olduğu Likit-Karma Emeklilik Yatırım Fonu’nun, Likit-Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu’na dönüştürülmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
9. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin kurucusu olduğu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz Emeklilik Yatırım
Fonu’nun, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na dönüştürülmesi talebinin olumlu karşılanmasına
karar verilmiştir.
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10. Müjdat USLU’nun, sahibi olduğu Latek Holding A.Ş. (Şirket) paylarının borsada satışının kısıtlanmasına yönelik
Kurulumuzun 21.11.2013 tarih ve 38/1251 sayılı toplantısında alınan kararın kaldırılmasına ilişkin başvurusunun değerlendirilmesi
neticesinde; Kurulumuzun 21.11.2013 tarih ve 38/1258 sayılı kararında belirtilen, Şirket tarafından 25.10.2011 ve 06.07.2012
tarihlerinde ilişkili kişilerden LTK Dış Ticaret A.Ş. paylarının emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyatlar üzerinden satın alınması
ve aynı payların Levent ERDOĞAN’a 21.450.000 TL bedelle satılması neticesinde Şirket’in malvarlığında 64.405.452 TL tutarında
bir azalmanın meydana geldiği hususu dikkate alınarak Şirket’in malvarlığında meydana geldiği belirtilen 64.405.452 TL
tutarındaki azalmanın giderilmesini teminen 64.405.452 TL’nin tahsisli satış işleminin gerçekleştiği 13.12.2012 tarihinden itibaren
işletilecek kanuni faizi ile birlikte Şirket tarafından tahsil edilene kadar veya söz konusu tutarın ilgililerden tahsil edilmesi için tüm
kanuni yolların tüketilmesine kadar, Müjdat USLU’nun Şirket’te sahibi bulunduğu 62.900.000 TL nominal değerli B grubu payların
borsada satışının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

H.

DİĞER ÖZEL DURUMLAR

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
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