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TÜZÜ(;Ü

DERNE(;IN ADI VE MERKEZI
Dernegin Adi
Madde

i. Dernegin adi TÜRKIYE KURUMSAL YATiRiMCi YÖNETICILERI
DERNEGI, kisa adi TKYD'dir.

Dernegin Merkezi
Madde 2. Dernegin merkezi Istanbul, çalisma yeri Büyükdere Cad. Is Kuleleri Kule 2 Kat 8
4. Levent, Besiktas / Istanbul'dur. Yönetim Kurulu gerek gördügünde demek çalisma
yerini
degistirmeye yetkilidir. Dernegin subesi yoktur.

DERNE(;IN AMACi VE BU AMACA ILIsKIN ÇALISMA KONULARi VE BIçIMLERI
Dernegin Amaci
Madde 3. Dernegin amaci, sermaye piyasalarinin saglikli ve istikrarli bir biçimde
büyümesinde çok önemli islevlere sahip olan yatirim fonlari, yatirim ortakliklari, portföy
yönetim sirketleri, özel emeklilik fonlari, hayat sigorta sirketleri ve benzeri her çesIt kurumsal
yatirimcilarin ülkemizde gelismesi ve yayginlasmasini saglayici yönde çalismalar yapmaktir.
Dernegin Faaliyet Alani
Madde 4. Demek, kamu otoritesi ile sektör arasindaki iletisimi saglama, kurumsal
yatirimcilarin genis kitlelere tanitilmasini saglama, sektör çalisanlarina yönelik mesleki bilgi
alisverisini saglayici toplanti ve seminerler düzenleme, sektörün sorunlarini ve ihtiyaçlarini
belirleme ve mesleki dayanismayi yayginlastirma, benzer yurtdisi demek ve kurumlarla
isbirligi yaparak sektörün gelismesine katki saglayici nitelikte yeni uygulamalarin ülkemizde
de yayginlasmasi
saglama, üniversitelerle isbirligi yaparak konferanslar ve paneller
düzenleyerek sektörün gelisimine katki saglama faaliyetlerinde bulunmaktadir.

....

Dernekçe sürdürülecek çalisma konulari ve biçimleri
Madde 5. Dernek yukaridaki amaca ulasabilmek için;
a)

b) Mevzuatin; sermaye piyasalarinin ve özellikle kurumsal yatirimcilarin gelismesini
tesvik edici nitelikte olmasini, varsa engelleyici hususlarin düzeltilmesini
saglamak üzere objektif ölçülere dayali raporlar düzenler, ilgili mercilere sunar,
görüslerini uygun platformlarda savunur.
c)

Kurumsal yatirimci çalisanlari arasinda mesleki bilgi alisverisini saglayici yayinlar
yapar, toplanti ve seminerler düzenler. Imkan ölçüsünde, sektör çalisanlarinin
mesleki
bilgilerini gelistirmek ve arastirmalar yapmak üzere benzer yurtdisi
kurumlara gönderilmesine çaba harcar.

d)

Üyeler arasinda mesleki dayanismayi yayginlastirir.
etik degerlerine uyulmasi konusunda çaba harcar.

e)

Kurumsal yatirimcilarin müsterilerinden gelen sikayet,
degerlendirir, sonuçlarini üyelere ve yatirimcilara iletir.

t)

Sermaye piyasasi kurumlari ile yakin isbirligi içinde bulunarak sektörün sorunlari
ve bu sorunlarin çözüm yollari üzerinde fikir üretir.

g)

Yasalarin çizdigi sinirlar içinde olmak kaydiyla benzer yurtdisi dernek ve
kurumlarla isbirligi yapar, gerekli yasal izinleri alarak ilgili uluslararasi birliklere
katilir. Sektörün gelismesine katki saglayici nitelikte yeni uygulamalarin
ülkemizde de yayginlasmasi için fikri ortam hazirlar.

Ilgili kurumlarda meslegin

tenkit

ve dilekleri

li) Gelecegin yatirimcilari gençlere yönelik olarak üniversitelerle isbirligi içinde
konferansiar, paneller düzenler, onlarin piyasaya olan ilgilerini arttirmaya çalisir.
çalismalarinda genis kitlelere ulasabilmek için görsel ve yazili basindan yararlanir.
i)

Dernek çalismalarinin etkin ve verimli yürütülebilmesini teminen üyeler arasindan
mevzuat, pazarlama, istatistik, vergi, egitim ve benzeri komiteler kurar.

i)

Dernek amaçlarinin gerçeklestirilmesi için ihtiyaç duydugu gelirleri temin etmek
amaciyla iktisadi, ticari ve sanayi isletmeler kurabilir, isletebilir veya ortak
olabilir.

j)

Dernek amacinin gerçeklestirilmesi ve gelir temini için kamu kurum ve kuruluslari
ya da ilgili yasa ile tesis edilmis kuruluslar ile ortak projeler yürütür.

k)

Dernek kurulus gayesinin teminine katki ve gelir saglamak amaciyla Sermaye
Piyasasi düzenlemeleri ile tanimlanmis sermaye piyasasi araçlari ve sermaye
piyasasi hakkinda raporlar, (arastirma raporlari, endeksler, vb ..) hazirlar, süreli

veya dönemsel yayinlar, bunlari
satabilir, abonelik tesis edebilir.
Madde 6. Dernek kuruculari asagidadir.
Alkan, Mehmet Ali
Fon Kurulu Baskani
Yapi Kredi Yatirim A.S.Yatirim Fonlari
Cemil Topuzlu Cad. 85/4 Caddebostan / Istanbul
T.C.
Ayisik, Metin
Yön. Kur. Üyesi
Ata Yatirim Ortakligi
Emirhan Cad. N. 145/A Balmumcu / Istanbul
T.C.
Çagdas, Gür
Genel Müdür
Garanti Portföy Yönetim A.S.
Bagdat Cad. No. 300/4/7 Caddebostan / Istanbul
T.C.
Eralp, Lale
Fon Kurulu Bsk.
Koç Menkul Degerler A.S.
Turunç II. Mali. Cad. 5. Sok. N.2 Zekeriyaköy / Istanbul
T.C.
Erenoglu, Halis
yön.Kur.Bask.
Varlik Yatirim Ortakligi
Hakki Sehit Han Sk. Bayir Konak Apt. 31/7 ILUlus Etiler / Istanbul
T.C.
Hizlikan, Ibrahim
Menkul Kiymetler Md.
Türkiye Is Bankasi A.S. Sehit Fethi Sk. Arduman Apt. No:21/3 Acibadem / Istanbul
T.C.
Özcan, Hasan
Yatirim Fonlari Md.
Akbank Yatirim Fonlari
Dolap Sk. Peker Apt. 9/7 Kiztas
T.C.

i Fatih / Istanbul

Sezer, Hasan
Fon Kurulu Bsk.
Ziraat Yatirim A.S. B Tipi Degisken Fon
Atatürk Cd. 3/11 Sahrayicedit i Istanbul
T.C.
Toprak, Yusuf Ziya
Yön.Kur.Bsk.
Yatirim Finansman Yatirim Ortakligi A.S.
Bagdat Cad. N.277/14 Dostlar Apt. Kat.7 Caddebostan i Istanbul
T.C.
Türkakin, Özcan
Fon Kurulu Üyesi
Is Yatirim Menkul Degerler A.S.
Istasyon Cad. Karanfil Sk. 719 GöztepelIstanbul
T.C.

DERNEGE ÜYELIK*
Madde 7.
Gerçek kisi üyeler için;
Sermaye Piyasasi Kurulu'nun yetki alani içinde kurulan ve faaliyet gösteren her türlü Fon
Kuruculari, Yöneticileri, Portföy Yönetim Sirketleri, Sigorta Sirketleri, Bireysel Emeklilik
Sirketleri, Hayat Sigorta Sirketleri, Yatirim Kuruluslari, Bankalar, Gayrimenkul Portföy
Yönetim Sirketleri, Girisim Sermayesi Portföy Yönetim Sirketleri, Gayrimenkul Yatirim
Ortakliklari, Girisim Sermayesi Yatirim Ortakliklari, Risk Sermayesi Yatirim Ortakliklari,
Bagimsiz Finansal Danismanlar ve konu itibariyle "Kurumsal Yatirimci" statüsünde kabul
edilen Vakiflar, Üniversite Vakiflari, VakifÜniversiteleri;
-Yönetim Kurulu Baskam, Baskan Vekili veya üyesi
- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardimcisi
- Fon Kurul Üyeleri
- Portföy Yöneticileri
- Finans Müdürü ve Mali Isler Yöneticileri
unvani na sahip kisiler dernege üye olabilirler.
Tüzel kisi üyeler için;
Sermaye Piyasasi Kurulu'nun yetki alani içinde kurulan ve faaliyet gösteren her türlü Fon
Kuruculari, Yöneticileri, PortfOy Yönetim Sirketleri, Sigorta Sirketleri, Bireysel Emeklilik
Sirketleri, Hayat Sigorta Sirketleri, Yatirim Kuruluslari, Bankalar, Gayrimenkul Portföy
Yönetim Sirketleri, Girisim Sermayesi Portföy Yönetim Sirketleri, Gayrimenkul Yatirim
Ortakliklari, Girisim Sermayesi Yatirim Ortakliklari, Risk Sermayesi Yatirim Ortakliklari,
Bagimsiz Finansal Danismanlar ve konu itibariyle "Kurumsal Yatirimci" statüsünde kabul
edilen Vakiflar, Üniversite Vakiflari, Vakif Üniversiteleri dernege üye olabilirler.
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Madde 8. Yukarida
maddedeki
sinirlamalara
tabi olmaksizin,
üyeliginde
dernegin 7.amaçlari
yönünden
yarar gördügü
kisilere Yönetim
onursal Kurn~~~m~
üyelik~~
Onursal üyelerin oy hakki yoktur. Onursal üyeler asli üyelerle ilgili bu tüzükte yer alan
diger düzenlemelere de tabi degildirler.
Madde 9. 7. maddedeki sartlari tasiyan kisiler Üyelik Talep Formu doldurarak Dernege
basvururlar. Demek Yönetim Kurulu basvurulari genelolarak ve ayrica Dernekler Kanunu ile
Bu sonuç
Demek Tüzügü çerçevesinde degerlendirir ve en geç ay içinde sonuçlandirir.
kesindir.

i

ÜYELIK ÇiKMA VE ÇIKARILMANIN SARTLARI VE UYGULAMA ESASLARI
Madde 10. Üyelikten çikma ve çikarilmada asagidaki prosedür uygulanir.
a) Demek üyeliginden
iletirler.

ayrilmak isteyenler durumu yazi ile Demek Baskanligi'na

li) Dernegin kurulus amacina aykiri hareket edenler, üyelik aidatini yazi ile bildirime
ragmen 3 ay içinde ödemeyenler üyelikten çikarilirlar.
c) Üyelikten çikarilanlarin bu karara karsi Genel Kurul'da itiraz haklari vardir.
d) Üyelerin üyelikten çikarilmasi veya kinama cezasi verilmesi gibi hususlarin karara
baglanabilmesi için disiplin komitesi raporu ve Yönetim Kurulu Karari gerekir. 3
kisiden olusacak komite, Yönetim Kurulunca; kurul üyeleri ve/veya demek üyeleri
arasindan 1 yillik süre için seçilir.

ÜYELERIN HAKLARI
Madde 11. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Üyeler esit haklara sahiptir. Her üyenin Genel
Kurul'da 1 oy hakki vardir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadir.

DERNEGIN ORGANLARI*
Madde 12. Dernegin Organlari;
a) Genel Kurul,
li) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Danisma Kurulu
olmak üzere dört gruptan olusur.

N

Madde 13. Genel Kurul;
a) Yilda 1 defa Mart ayinda olagan,
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li) Yönetim veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördügü hallerde. V~ff,ude'$~"
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üyelerinden beste birinin yazili istegi üzerine olaganüstü olarak tOPlanir~._~~
Genel Kurul toplantiya Yönetim Kurulu'nca çagrilir.

çagri Usulü
Madde 14. Genel kurul, yönetim kurulunca, en az onbes gün önceden toplantiya çagrilir. Bu
amaçla toplantinin günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

Toplanti Yeri, Toplanti Yeter Sayisi, Toplanti Usulü
Madde 1S.Genel Kurul toplantilari Demek merkezinin bulundugu Istanbul'da yapilir.
Toplanti yeter sayisi toplantiya katilma hakki bulunan üyelerin yarisindan bir
fazlasidir.
Ikinci toplantida bu sart aranmaz. Toplanti, Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun
olarak yürütülür ve sonuçlandirilir.

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri
Madde 16. Asagidaki hususlar Genel Kurulca görüsülerek karara baglanir:
a) Demek organlarinin seçilmesi,
li) Demek tüzügünün degistirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme kurullari raporlarinin görüsülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra
edilmesi,
d) Yönetim Kurulu'nca hazirlanan bütçenin kabul edilmesi,
e) Demek için tasinmaz mal alinmasi veya satilmasi hususunda Yönetim Kurulu'na
yetki verilmesi,
1) Dernegin feshedilmesi,

g) Mevzuatta Genel Kurulca yapilmasi gerektigi belirtilen diger görevlerin yerine
getirilmesi.

Yönetim Kurulu Teskili ve Görevleri*
Madde 17. Yönetim Kurulu bir dönemlik süre için 11 asil ve 5 yedek üyeden olusur. Bir
dönem 2 yillik süreyi kapsamaktadir. Üyeler Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asli üyeliklerde
bosalma oldugunda yedek üyeler sira ile göreve çagrilir. Genel Kurulca seçilen Yönetim
Kurulu üyeleri ilk toplantida aralarindan bir baskan, bir baskan vekili ve bir de Genel Sekreter
seçerler. Baskan en fazla üst üste iki(2) dönem görev yapabilir. Genel sekreter dernege ait
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a) Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçina--yetKi
vermek,
b) Dernegin gelir ve gider hesaplarina iliskin islemleri yapmak ve bütçeyi hazirlayip
Genel Kurul'a sunmak,
c) Demek tüzügü ve mevzuatin kendisine verdigi diger isleri yapmak ve yetkileri
kullanmak.
Denetleme Kurulu Teskili ve Görevleri
Madde

18. Demek her türlü denetime açik oldugu gibi iç denetim açisindan Denetleme
Kurulu araciligi ile Demek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu
bulunmaktadir. Denetleme Kurulu'nun olusumu ve çalisma ilkeleri Ile iliskili hükümler
asagida gösterilmistir.
a) Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açik oyla 2 yil için seçilmis 3 asil ve 3 yedek
üyeden olusur.
b) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacagi ilk toplantida bir baskan
ve bir sözcü seçer.
c) Denetleme Kurulu 3 ayda bir kez toplanir. Toplanti ve karar yeter sayisi 2'dir.
d) Denetleme Kurulu, Dernegin bütçe, hesap ve islemleri ile ilgili defter ve belgeleri
üzerinde yapacagi inceleme sonuçlarini, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna
bildirmek; Yönetim Kurulunca hazirlanan çalisma dönemi programi ile yillik bütçe
yönetmeligi ve gelir gider çizelgelerinin görüsülecegi Yönetim Kurulu toplantisinda
hazir bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazirlanan geçen
çalisma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkindaki
incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

Danisma Kurulu Teskili ve Görevleri*
Madde 19. Bir (1) yil görev yapmak üzere iyi vaziyetteki Normal, Temsili veya Onursal
üyeler arasindan Yönetim Kurulu'nca seçilen en fazla bes (5) üyeden tesekkül eder. Danisma
Kurulu üyesi ayni anda Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Danisma Kurulu yilda en az bir kez
Yönetim Kurulu ile birlikte toplanir ve dernegin faaliyetlerine iliskin olarak görüs ve
önerilerini sunar. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun seçilmesi ile birlikte eski Danisma
Kurulu'nun görev süresi dolar ve yeni Yönetim Kurulu'nca yeni Danisma Kurulu olusturulur.
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aidati ve20.yillik
Gerçek
aidatve miktarlari
tüzel kisi üyeler
Yönetim
dernege
Kurulu'nca
kaydolurken
belirlenir.
giris Aidatlar
aidati öderle\..
her ~~ki.sanl.iaYi~
@~~Yi gir!.S,;,~
Madde
sonuna kadar tahsil edilir. Dernegin diger gelirleri Dernekler Kanunu ve bu tüzükte
kalemlerden olusur.

Defter ve Kayitlar
Madde 21. Demek, Dernekler Kanunu ve ilgili diger mevzuatin öngördügü defter ve kayitlari
tutar.

Dernek Tüzügü Degisikligi
Madde 22. Demek tüzügü, Genel Kurula katilma hakki bulunan üyelerin salt çogunlugunun
2/3 oyu ile degistirilebilir. Çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi
durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak bu toplantiya katilan üye sayisi,
yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz. Degisiklik önerileri en
az 15 gün önceden Genel Kurul üyelerine yazili olarak gönderilmedikçe Genel Kurulda tüzük
degisikligi görüsülemez.

Tüzel Kisiligin Sona Ermesi, Mal Varliginin Tasfiye Sekli
Madde 23. Demek özellikle fesih için çagrilmis bulunan Genel Kurul üyelerinin en az
2/3'ünün bulunacagi olaganüstü Genel Kurula katilma hakki bulunan üyelerin salt
çogunlugunun 2/3 oyu ile feshedilebilir. Çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin
ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak bu toplantiya katilan üye
sayisi, yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz. Genel kurulda
fesih karari oylamasi açik olarak yapilir.
Tasfiye Islemleri:
Genel kurulca fesih karari verildiginde, dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi son yönetim
kurulu üyelerinden olusan tasfiye kurulunca yapilir. Bu islemlere, feshe iliskin genel kurul
kararinin alindigi veya kendiliginden sona erme halinin kesinlestigi tarihten itibaren baslanir.
Tasfiye süresi içinde bütün islemlerde demek adinda "Tasfiye Halinde Türkiye Kurumsal
Yatirimci Yöneticileri Dernegi" ibaresi kullanilir.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi islemlerini
bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce dernegin hesaplarini
inceler. Inceleme esnasinda dernege ait defterler, alindi belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve
banka kayitlari ile diger belgelerinin tespiti yapilarak varlik ve yükümlülükleri bir tutanaga
baglanir. Tasfiye islemleri sirasinda dernegin alacaklilarina çagrida bulunulur ve varsa mallari
paraya çevrilerek alacaklilara ödenir. Dernegin alacakli olmasi durumunda alacaklar tahsil
edilir. Alacaklarin tahsil edilmesi ve borçlarin ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve
haklari,
genel dernegin
kurulda bulundugu
belirlenen ildeki
yere amacina
devredilir.
Genelve fesih
kurulda,
Aevredil~k
yer
belirlenmemisse
en yakin
ecü1d~iAlu;\i1feen
fazla
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mülki
idare amirliklerince
haklitüm
birislemler
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hariç üç ay içinde tamamlanir. Dernegin para, mal ve haklarinin tasfiye ve intikai~~r~~ii\~
tamamlanmasini müteakip tasfiye kurulu tarafindan durumun yedi gün içinde blr-,;.y.aii~~~
demek merkezinin bulundugu yerin mülki idare amirligine bildirilmesi ve bu yaziya l~W'\
tutanaginin da eklenmesi zorunludur. Dernegin defter ve belgelerini tasfiye kurulu siÜit~yla
son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de
verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanina süresi bes yildir.
Uygulanacak

Mevzuat

Madde 24. Isbu demek tüzügünde hakkinda düzenleme yapilmamis ya da açiklik
bulunmayan konularda yürürlükteki Dernekler Kanunu ve ilgili diger mevzuat uygulanir.
Dernegin Iç Denetimi
Madde 25. Demekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafindan iç denetim
yapilabilecegi gibi, bagimsiz denetim kuruluslarina da denetim yaptirilabilir. Genel kurul,
yönetim kurulu veya bagimsiz denetim kuruluslarinca denetim yapilmis olmasi, denetim
kurulunun yükümlülügünü ortadan kaldirmaz. Denetim kurulu tarafindan en geç yilda bir defa
dernegin denetimi gerçeklestirilir. Genel kurul veya Yönetim kurulu, gerek görülen hallerde
denetim yapabilir veya bagimsiz denetim kuruluslarina denetim yaptirabilir.
Dernegin Borçlanma

Usulleri

Madde 26. Demek amacini gerçeklestirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulmasi halinde yönetim kurulu karari ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve
hizmet alimi konularinda olabilecegi gibi nakit olarak ta yapilabilir. Ancak bu borçlanma,
dernegin gelir kaynaklari ile karsilanamayacak miktarlarda ve dernegi ödeme güçlügüne
düsürecek nitelikte yapilamaz.
Dernegin Gelir Kaynaklari
Madde 27. Dernegin gelir kaynaklari asagida belirtilmistir:
a) Yillik üyelik aidatiari
b) Üyelik giris aidatiari
c) Gerçek ve tüzel kisilerin kendi istegi ile dernege yaptiklari bagis ve yardimlar.
d) Dernegin, amacini gerçeklestirmek için ihtiyaç duydugu geliri temin etmek
amaciyla giristigi ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar
e) Yardim toplama hakkindaki ~t~kümlerine
ve yardimlar
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uygun olarak toplanacak bagis

