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EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI ĞI  

ESAS SÖZLEŞMESĐ 

2, 11 VE 12’NCĐ MADDELER Đ TADĐL TASARILARI 
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ESKĐ MET ĐN 
 

ŞĐRKET ĐN ÜNVANI: 
 

MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro  Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" dir. Bu 
esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. 
 
YENĐ MET ĐN 
 

ŞĐRKET ĐN ÜNVANI: 
 
MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" dir. Bu 
esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. 
 
 
 
 
ESKĐ MET ĐN 
 
 SERMAYE VE PAYLAR: 
 
           MADDE 11- Şirket, 10.000.000 YTL kayıtlı sermaye ile kurulmuştur. Bu sermaye her biri 1 YTL. 
itibari değerde 10.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000 
YTL'dir.  
 
 Şirket'in başlangıç sermayesi, her biri 1 YTL. itibari değerde 30.000 adedi nama yazılı A Grubu 
2.700.000 adedi hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam  3.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda 
belirtilen kurucular tarafından muvazadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir : 
 
 Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tertibi Grubu Türü Pay Adedi Pay 

Tutarı(YTL) 
       
1- Mustafa Şahin 1 A Nama 30.000 30.000 
2- Seda Şahin 1 B Hamiline 1 1 
3- Elif Şahin 1 B Hamiline 1 1 
4- Coşkun Arık 1 B Hamiline 1 1 
5- Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 B Hamiline 2.969.997 2.969.997 
 TOPLAM    3.000.000 3.000.000 
 
 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde 
kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. 
 
 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1000 oy hakkına, B grubu payların her 
biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, 
A grubu paylar karşılığında  A grubu, B grubu paylar karşılığında  B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak 
ortakların  yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak 
çıkarılacaktır.  
 
 Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar 
dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. 
 
 Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı 
kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa 
fiyatı ile halka arz edilir. 
 
 Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. 
 
 Çıkarılan  hisse  senetleri  tamamen  satılarak  bedelleri  ödenmedikçe,  yeni  pay çıkarılamaz.  
Çıkarılmış  sermaye  miktarının,  Şirket  ünvanının  kullanıldığı  belgelerde gösterilmesi zorunludur. 
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YENĐ MET ĐN 
 
 SERMAYE VE PAYLAR: 
 
           MADDE 11- Şirketin, kayıtlı sermayesi 20.000.000.-YTL’dir. Bu sermaye her biri 1 YTL. itibari 
değerde 20.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 8.940.000 YTL'dir.  
 
 Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 YTL. itibari değerde 30.000 adedi nama yazılı A Grubu 
8.910.000 adedi hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 8.940.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda 
belirtilen ortaklar tarafından muvazadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir : 
 
 Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tertibi Grubu Türü Pay Adedi Pay 

Tutarı(YTL) 
       
1- Mustafa Şahin 1 A Nama 30.000 30.000 
2- Seda Şahin 1 B Hamiline 1 1 
3- Elif Şahin 1 B Hamiline 1 1 
4- Coşkun Arık 1 B Hamiline 1 1 
5- Halka Açık Kısım 1 B Hamiline 8.909.997 8.909.997 
 TOPLAM    8.940.000 8.940.000 
 
 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde 
kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. 
 
 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1000 oy hakkına, B grubu payların her 
biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, 
A grubu paylar karşılığında  A grubu, B grubu paylar karşılığında  B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak 
ortakların  yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak 
çıkarılacaktır.  
 
 Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar 
dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. 
 
 Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı 
kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa 
fiyatı ile halka arz edilir. 
 
 Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. 
 
 Çıkarılan  hisse  senetleri  tamamen  satılarak  bedelleri  ödenmedikçe,  yeni  pay çıkarılamaz.  
Çıkarılmış  sermaye  miktarının,  Şirket  ünvanının  kullanıldığı  belgelerde gösterilmesi zorunludur. 
 
 
 
 
ESKĐ MET ĐN 
 
 ŞĐRKET PORTFÖYÜNÜN OLU ŞTURULMASI VE R ĐSKĐN DAĞITILMASI ESASLARI: 
 
 MADDE 12- Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen 
koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. Portföyün terkibi hakkında, izleyen bir 
hafta içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ortaklara bilgi verilir. 
 
 Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler 
gözönünde bulundurulur: 
 a) Şirketin yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde, değişken getirili menkul kıymetler açısından 
Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Kurumsal Yönetim Đlkelerine uygun çalışan halka açık şirketlerin 
menkul kıymetleri ve riski düşük, güvenilirlik katsayısı ve sektör Pazar katsayısı yüksek ve likit olanlar, sabit 
getirili menkul kıymetler açısından ise yüksek getirili ve likit olan kamu ve özel sektör menkul kıymetleri tercih 
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edilir ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 36'ncı maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirtilmiş olan 
yönetim ilkelerine uyulur. 
 
 b) Şirket, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9'undan fazlasına sahip olamaz. 
Portföy değerinin  % 10'undan  fazlası  bir ortaklığın  menkul  kıymetlerine  yatırılamaz.  Bu sınır, portföy 
değerinin değişmesi veya yeni pay alma haklarının kullanılması nedeniyle aşıldığı takdirde fazla kısmın en geç 3 
ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğu veya büyük zarar 
doğuracağının belgelenmesi halinde bu süre Kurul tarafından uzatılabilir.  
 
 c) Şirket portföyüne rayiç bedelin üstünde varlık satın alamaz ve rayiç bedelin altında varlık satamaz. 
Rayiç bedel, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde şirket açısından  oluşan  
alımda  en  düşük;  satımda  en  yüksek  fiyattır.  Varlık satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır. 
 
 d) Borsada ve borsa dışında teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının 
portföye alımlarının ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur. Şirket, borsaya kote 
edilmesi şartıyla borsa dışında halka arz yolu ile satılan menkul kıymetleri portföylerine alabilir. Ancak; 
  1. Danışmanlık hizmeti aldığı kuruluşların, 
 
  2.Şirket yönetim kurulunun seçiminde oyda imtiyaz sahibi olan aracı kuruluşların,  
 
  3.Đmtiyaz sahibinin aracı kuruluş olmaması halinde, imtiyaz sahibinin sermayesinin %10'undan 
fazlasına sahip olduğu aracı kuruluşların,  
    
 halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlere, ihraç miktarının azami %10'u ve ortaklık portföyünün 
azami %5'i oranında yatırım yapabilir.  
 
 e) Portföy değerinin en az % 25'i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi 
teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırılır.  
 
 f)  Şirket'in  günlük  ihtiyaçlarının  karşılanması  amacıyla  yeterli  miktarda  nakit tutulur. Şirket 
bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz. 
 
 g) Şirket, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının payları hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının 
payları ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz. Şirket, portföy değerinin azami % 5' ini risk 
sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarına yatırabilir. 
 
 h) Şirket, sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 25'ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
32 sayılı Karar çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası  araçlarına  yatırabilir.  
 

i)  Şirket portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler 
ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli 
işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net 
aktif değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin yatırım ortaklığının yatırım stratejisine ve 
karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.  

 
j) Şirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından ikincil piyasada işlem 

görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı sermaye piyasası araçlarının satın alındığı 
veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda, derecelendirme şartı 
aranmaz. 
 
 k) Şirket portföyüne ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Japonya , Moskova , Güney Kore,Hong Kong 
,Tayland,Tayvan, Endonezya,Çin, Avustralya, Yeni Zelanda borsalarına kote edilmiş değişken ve/veya sabit 
getirili yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir. 
 
 l) Şirket portföyüne  yabancı devlet, kamu sermaye piyasası araçlarından yalnızca ABD, Avrupa Birliği 
Ülkeleri ve Japonya ,Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ülkelerine ait olanlar alınabilir. Bu ülkeler 
dışındaki ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiş bulunan kamu sermaye piyasası araçlarına yatırım 
yapılamaz.    
 
 m) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş 
yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. 
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 n) Şirket portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı borsada veya kote olduğu 
diğer borsalar dışında alınıp satılamaz. 
 o) Şirket çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 10'undan fazlasını altın ve diğer kıymetli 
madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C Merkez Bankası tarafından kabul 
edilen uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. 
 
YENĐ MET ĐN 
 
 ŞĐRKET PORTFÖYÜNÜN OLU ŞTURULMASI VE R ĐSKĐN DAĞITILMASI ESASLARI: 
 
 MADDE 12- Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen 
koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. Portföyün terkibi hakkında, izleyen bir 
hafta içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ortaklara bilgi verilir. 
 
 Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler 
gözönünde bulundurulur: 
 a) Şirketin yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde, değişken getirili menkul kıymetler açısından 
Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Kurumsal Yönetim Đlkelerine uygun çalışan halka açık şirketlerin 
menkul kıymetleri ve riski düşük, güvenilirlik katsayısı ve sektör Pazar katsayısı yüksek ve likit olanlar, sabit 
getirili menkul kıymetler açısından ise yüksek getirili ve likit olan kamu ve özel sektör menkul kıymetleri tercih 
edilir ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 36'ncı maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirtilmiş olan 
yönetim ilkelerine uyulur. 
 
 b) Şirket, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9'undan fazlasına sahip olamaz. 
Portföy değerinin  % 10'undan  fazlası  bir ortaklığın  menkul  kıymetlerine  yatırılamaz.  Bu sınır, portföy 
değerinin değişmesi veya yeni pay alma haklarının kullanılması nedeniyle aşıldığı takdirde fazla kısmın en geç 3 
ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğu veya büyük zarar 
doğuracağının belgelenmesi halinde bu süre Kurul tarafından uzatılabilir.  
 
 c) Şirket portföyüne rayiç bedelin üstünde varlık satın alamaz ve rayiç bedelin altında varlık satamaz. 
Rayiç bedel, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde şirket açısından  oluşan  
alımda  en  düşük;  satımda  en  yüksek  fiyattır.  Varlık satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır. 
 
 d) Borsada ve borsa dışında teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının 
portföye alımlarının ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur. Şirket, borsaya kote 
edilmesi şartıyla borsa dışında halka arz yolu ile satılan menkul kıymetleri portföylerine alabilir. Ancak; 
  1. Danışmanlık hizmeti aldığı kuruluşların, 
 
  2.Şirket yönetim kurulunun seçiminde oyda imtiyaz sahibi olan aracı kuruluşların,  
 
  3.Đmtiyaz sahibinin aracı kuruluş olmaması halinde, imtiyaz sahibinin sermayesinin %10'undan 
fazlasına sahip olduğu aracı kuruluşların,  
    
 halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlere, ihraç miktarının azami %10'u ve ortaklık portföyünün 
azami %5'i oranında yatırım yapabilir.  
 
 e) Özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların 
paylarına yatırım yapabilir. 
 
 f)  Şirket'in  günlük  ihtiyaçlarının  karşılanması  amacıyla  yeterli  miktarda  nakit tutulur. Şirket 
bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın alamaz. 
 
 g) Şirket, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının payları hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının 
payları ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz. Şirket, portföy değerinin azami % 5' ini risk 
sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarına yatırabilir. 
 
 h) Şirket, sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 25'ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
32 sayılı Karar çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası  araçlarına  yatırabilir.  
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i)  Şirket portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler 
ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli 
işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net 
aktif değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin yatırım ortaklığının yatırım stratejisine ve 
karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.  

 
j) Şirket portföyüne, borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından ikincil piyasada işlem 

görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı sermaye piyasası araçlarının satın alındığı 
veya ihraç edildiği ülkelerde derecelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda, derecelendirme şartı 
aranmaz. 
 
 k) Şirket portföyüne ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Japonya , Moskova , Güney Kore,Hong Kong 
,Tayland,Tayvan, Endonezya,Çin, Avustralya, Yeni Zelanda borsalarına kote edilmiş değişken ve/veya sabit 
getirili yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir. 
 
 l) Şirket portföyüne  yabancı devlet, kamu sermaye piyasası araçlarından yalnızca ABD, Avrupa Birliği 
Ülkeleri ve Japonya ,Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ülkelerine ait olanlar alınabilir. Bu ülkeler 
dışındaki ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiş bulunan kamu sermaye piyasası araçlarına yatırım 
yapılamaz.    
 
 m) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş 
yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. 
 
 n) Şirket portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı borsada veya kote olduğu 
diğer borsalar dışında alınıp satılamaz. 
 
 o) Şirket çıkarılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 10'undan fazlasını altın ve diğer kıymetli 
madenlere yatıramaz. Portföye alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C Merkez Bankası tarafından kabul 
edilen uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. 


