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GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 

 

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 

 

Global Yatırım Holding A.ġ. (“GYH”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 

yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’ne uyum sağlanması ve 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin uygulanması için azami özen göstermekte ve söz konusu 

yaklaĢımın benimsenmesi amacıyla Yönetim Kurulu seviyesinde çalıĢmalarını 

sürdürmektedir.  

Bu doğrultuda, bir komite oluĢturulmuĢ olup; ġirket’in organizasyon yapısında ve Ana 

SözleĢmesi’nde bu paralelde yapılması gereken yeniden yapılandırma çalıĢmaları devam 

etmektedir. Yönetim Kurulumuzda bulunan 2 Bağımsız Üye ile Kurumsal Yönetim 

Ġlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu’nda en az 2 Bağımsız Üye olması gerekliğini 

sağlamaktayız.  

Pay sahipleri, GYH web sitesinden kapsamlı ve güncel bilgiye ulaĢabilmekte, ayrıca 

sorularını Yatırımcı ĠliĢkileri Direktörlüğü’ne telefon, e-posta ve sosyal medya mecraları 

yoluyla yöneltebilmektedirler.  

GYH, web sitesini ve faaliyet raporunu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri açısından daha detaylı 

inceleyerek gerekli revizyonlar için çalıĢmalarını sürdürmektedir. GYH, Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri’nin ġirket bünyesinde benimsenmesinin ġirkete sağladığı olumlu katkıların bilincinde 

olarak Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm çalıĢanları ile birlikte Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri’ne uyumu daha da geliĢtirmeyi bir hedef haline getirmiĢtir.  

Kurumsal Yönetim notu, SPK’nın konuya iliĢkin ilke kararı çerçevesinde farklı Ģekilde 

ağırlıklandırılmıĢ dört ana baĢlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve ġeffaflık, Menfaat 

Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiĢtir. Kurumsal 

yönetim derecelendirme notumuzun ana baĢlıklar itibarıyla dağılımı aĢağıda verilmektedir. 

Alt Kategoriler  Ağırlık (%) Alınan Not 

Pay Sahipleri 25 88,60 

Kamuyu Aydınlatma ve ġeffaflık 25 88,18 

Menfaat Sahipleri 15 88,90 

Yönetim Kurulu 35 86,85 

Toplam 100 8,79 

 

Kurumsal Yönetim Ġlkeleri temel alınarak gerçekleĢtirilen derecelendirme çalıĢmasında 

Kobirate’in vermiĢ olduğu 8,79’luk not, ġirketimizin SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’ne 

önemli ölçüde uyum sağlamıĢ olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya dahil 

ettiğinin bir göstergesidir. 

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri 

ġirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliĢtirmeye 

yönelik çalıĢmalarına devam etmektedir. Halihazırda uygulanmakta olan ilkeler dıĢında kalan 

ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir 

çıkar çatıĢmasına yol açmamıĢtır. 
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ġirketimiz faaliyette bulunduğu sektör gereği sık sık alım satım veya kiralama yapmakta 

olduğundan, gerçekleĢtirilecek her bir iĢlem için Genel Kurul toplantısı gerçekleĢtirmenin 

mümkün olamayacağı düĢünülerek ġirket Ana SözleĢmesi’nde “bölünme ve hisse değiĢimi, 

önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi 

veya bağıĢ ve yardımda bulunulması ile üçüncü kiĢiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat 

verilmesi” gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul’da alınacağına iliĢkin düzenleme 

yapılmamıĢtır. Böylelikle iĢlemlerin hızlılığının sağlanması ve fırsatların kaçırılmasının 

önlenmesine çalıĢılmaktadır. 

ġirketimiz Ana SözleĢmesi’ndeki imtiyazlı hisse grupları ġirketimizin halka arzından önce 

yaratılmıĢ olup bu hisse gruplarının sahip olduğu imtiyazların değiĢtirilmesi veya kaldırılması 

kanunen imtiyazlı hissedarların muvafakatine bağlı olduğundan ġirketimizin (Genel 

Kurulunun) yetkileri dâhilinde değildir. Bu kapsamda imtiyazlı hissedarlarımız A Grubu 

imtiyazlı hisselerin imtiyazlarının kaldırılmasına muvafakat etmiĢ ve bu çerçevede Temmuz 

2010’da SPK’ya izin baĢvurusunda bulunulmuĢtur ancak SPK Kasım 2010’da bu 

baĢvurumuzun reddine karar vermiĢtir. 

Pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık hakları ile ilgili ek 

düzenleme hususları Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerinde yer almakta olduğundan, 

ġirket Ana SözleĢmemizde yasal çerçevenin yeterli olduğu düĢüncesiyle ayrıca bir 

düzenlemeye yer verilmemiĢtir.  

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma 

oluĢturulmamıĢtır. Ancak Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler ġirket’in ve pay 

sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün 

kılmaktadır. ġirket, çalıĢanlar, tedarikçiler, çeĢitli sivil toplum kuruluĢları ve diğer bütün 

menfaat sahiplerinin görüĢ, önerilerini ve müĢteri memnuniyeti anketlerini dikkate almaktadır.  

ġirketimizin ortaklık yapısı nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bazıları birkaç komitede 

birden görev almıĢtır. 

“Kurumsal Yönetim Ġlkeleri”nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve 

üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu 

vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kiĢi bazında değil Yönetim 

Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilecek Ģekildedir. 

 

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

 

MEHMET KUTMAN    SERDAR KIRMAZ 

Yönetim Kurulu Başkanı   Yönetim Kurulu Üyesi 

 

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
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01.10.2004 tarihinde bir holding olarak yapılandırılan ġirketimiz, her dönemde Pay 

Sahipliği haklarının kullanılması hususunda mevzuata, Ana SözleĢme’ye ve diğer 

ġirket içi düzenlemelere uyulmasına azami özen göstermektedir.  

 

ġirketimizde, Ekim 2004 itibariyle gerçekleĢtirilen holdingleĢme çalıĢmaları 

sırasında “Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler” konusu temel öncelik taĢımıĢ; bu nedenle 

Organizasyon ġeması içerisinde bir Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi kurulmuĢtur.    

 

Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi, Yönetim Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 

sorumluluğundadır. 

 

Global Yatırım Holding Yatırımcı iliĢkileri birimi çalıĢanlarının bilgileri aĢağıda yer 

almaktadır: 

Adı Soyadı Unvanı / Lisans Telefon E-posta 

Aslı Gülhan 

SU ATA  

Direktör / SPK 

Ġleri Düzey & 

Kurumsal Yönetim 

Derecelendirme 

Lisansları (212) 244 6000 
investor@global.com.tr 

 
Begüm 

DöĢlüoğlu 

Kıdemli Uzman 

Esra Gündüz Uzman Yardımcısı 

 

 

 

Yatırımcı ĠliĢkileri Direktörlüğü’nün baĢlıca görevleri aĢağıdaki Ģekildedir: 

 Pay sahiplerine iliĢkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını 

sağlamak,  

 ġirket ile ilgili kamuya açıklanmamıĢ, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç 

olmak üzere, pay sahiplerinin Ģirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,  

 Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Ana SözleĢme’ye ve diğer Ģirket 

içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,  

 Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları 

hazırlamak,  

 Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay 

sahiplerine yollanmasını sağlamak, 

 Mevzuat ve Ģirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her 

türlü hususu gözetmek ve izlemek. 

 

Ayrıca yukarıdakilere ilaveten, 2005 yılı itibariyle kurulan yapıda yürütülmekte olan 

aĢağıdaki görevler de, Mali ĠĢler ve Finansman Birimi ve Hukuk Biriminin 

koordinasyonu ile Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi tarafından yürütülecektir. 

- Pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı soruların yanıtlanması, 

- ġirket yatırımcı sunumunun hazırlanması ve düzenli olarak güncellenmesi, 

- Holding internet sitesinde Yatırımcı ĠliĢkileri bölümünün güncellenmesi, 

- YurtdıĢında yatırımcı bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, 

- Altı aylık dönemlerle yatırımcı ziyaretlerinin düzenlenmesi, 

mailto:investor@global.com.tr
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Çeyrek dönem finansallarının telekonferans ve e-mailing ile yatırımcılara 

duyurulması; Borsa Ġstanbul’a yapılan Özel Durum Açıklamalarına paralel analist 

toplantılarının organize edilmesi. 

 

Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi, kurulduğu tarihten itibaren gerek telefon, gerek e-posta 

gerekse bire bir yatırımcı görüĢmelerinde iletilen bilgi taleplerini Bilgilendirme 

Politikası kapsamında ayrıntılı bir biçimde yanıtlamakta, yurt içi ve yurt dıĢı 

toplantılara katılmakta ve tele-konferanslar düzenlenmektedir. Belirli dönemlerde 

faaliyet performansı, finansal sonuçların yorumlanması, kar dağıtım politikası, bağlı 

ortaklık performansı ve hisse fiyat performansı gibi konularda bireysel yatırımcılar 

tarafından yöneltilen sorulara gerekli yanıtlar verilmektedir. Ġlgili dönem içinde 100’ü 

aĢkın soruya telefon ve e-posta yoluyla yanıt verilmiĢtir.  

 

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Pay sahipleri ve analistler tarafından telefon, e-posta ve sosyal medya mecraları 

aracılığı ile Yatırımcı ĠliĢkileri Direktörlüğü’ne ulaĢan sorular, gizli ve ticari sır 

niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kiĢisiyle 

görüĢülerek en hızlı ve etkin Ģekilde yanıtlanmaktadır. Ayrıca pay sahiplerini 

ilgilendiren GYH’e iliĢkin bilgi ve geliĢmeler, internet sitesi ve sosyal medya 

aracılığıyla Türkçe ve Ġngilizce olarak güncel ve geçmiĢe dönük olarak yayınlanır. 

Ayrıca veri tabanımıza kayıtlı olan kiĢilere e-posta yoluyla düzenli olarak 

aktarılmaktadır. 

Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi, görevli 

birimlerle birlikte düzenli olarak çalıĢmaktadır. 

ġirket, özel denetçi atanması ile ilgili Türk Ticaret kanunu hükümlerini 

uygulamaktadır ve bu nedenle Ana SözleĢme’de ayrı bir madde olarak yer 

verilmemiĢtir. Dönem içerisinde özeldenetçi tayin talebi olmamıĢtır.  

 

Genel Kurul Toplantıları 

ġirketimizin 2014 hesap dönemine iliĢkin Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 

30 Eylül 2015 tarihinde Ģirket merkezinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu Olağan 

Genel Kurul Toplantısında, ġirket sermayesinin %36’sı temsil edilmiĢtir.  

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullere uygun olarak Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi, BIST KAP sistemi ve ġirketimizin internet sitesinde 

duyurulmuĢtur. Pay defterine kayıtlı nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul’a 

katılması için herhangi bir süre söz konusu değildir. Genel Kurullarda BIST’de 

iĢlem gören hisselerin sahipleri TTK m.415/3 uyarınca en geç bir gün öncesinden 

Genel Kurul’a katılacaklarını ġirket’e bildirmekte ve Genel Kurul giriĢ kartı 

almaktadırlar. TTK uyarınca çıkarılan ikincil mevzuat ile uygulama esasları 

belirlenen Elektronik Genel Kurul ile de Genel Kurul’da fiziken hazır bulunmaya 

alternatif süreçler geliĢtirilmiĢtir. 
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Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları, kar 

dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan 

bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teĢkil eden diğer belgeler 

ile Ana SözleĢme’nin son hali ve Ana SözleĢme’de değiĢiklik yapılacak ise tadil 

metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden 

itibaren, ġirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. 

Gündem ve var ise Ana SözleĢme tadil metni ayrıca 4.2’de belirtilen ilan yöntemleri 

ile ilan da edilmektedir. 

Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

güncellenen Kar Dağıtım Politikası genel kurul toplantısında onaylanmıĢtır. Dönem 

içinde yapılan bağıĢ ve yardımlarla ilgili genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile 

bilgi verilmiĢtir. Yine ayrı bir gündem maddesi olan dilek ve öneriler bölümünde ise 

söz alan olmamıĢtır. Genel Kurul toplantılarımıza derecelendirme uzmanları ve 

bağımsız denetçiler gibi menfaat sahipleri, gözlemci olarak katılmaktadırlar. 

Toplantıya medya kuruluĢları tarafından katılım olmamıĢtır. 

 

Ġdari sorumluluğu bulunanlar ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay 

sahipleri tarafından Ģirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıĢmasına neden 

olabilecek önemli bir iĢlem yapılmamıĢ ve ayrıca, Ģirketimiz ve/veya bağlı 

ortaklıklarının iĢletme konusunda giren ticari iĢ türünden bir iĢlem kendileri veya 

baĢkaları hesabına yapılmamıĢ ya da aynı türde ticari iĢlerle uğraĢan bir baĢka 

ortaklığa sınırsın ortak sıfatıyla girilmemiĢtir. 

 

ġirketimizin bilgisi dahilinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, 

Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eĢ ve 

ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, Ģirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar 

çatıĢmasına neden olabilecek önemli bir iĢlem yapmamıĢ, Ģirketin veya bağlı 

ortaklıkların iĢletme konusuna giren ticari iĢ türünden bir iĢlemi kendi veya baĢkası 

hesabına yapmamıĢ, ya da aynı tür ticari iĢlerle uğraĢan bir baĢka Ģirkete 

sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiĢtir. 

 

BağıĢlarla ilgili detaylar Faaliyet Raporu’nun 15. Maddesinde belirtilmiĢtir. 

 

Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

 

ġirketimizin sermayesi, (A), (D), (E) ve (C) olmak üzere dört grup hisseye 

bölünmüĢtür. (A), (D) ve (E) grup hisselerin Yönetim Kurulu üyeliğine aday 

belirleme imtiyazı bulunmaktadır. (C) grubu hisselerin ise herhangi bir imtiyazı 

bulunmamaktadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu’nun yedi kiĢiden oluĢacağı hükme 

bağlanmıĢtır. Üç Yönetim Kurulu üyeliği için tüm hissedarlar aday gösterme 

hakkına sahiptir. Söz konusu üç üyelikten yalnızca biri için (A) grubu hisselere 

sahip hissedarların, söz konusu Yönetim Kurulu üye adayını onaylaması Ģartı 

aranmaktadır. 

 

Ana SözleĢme ile belirlenen bir dizi Yönetim Kurulu kararı için, (D) ve (E) grubu 

hisselere sahip hissedarların ilgili Yönetim Kurulu toplantısında bulunması ve (A) 

grubu hisselere sahip hissedarların aday göstermiĢ oldukları Yönetim Kurulu 

üyelerinin olumlu oyu aranmaktadır. 
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KarĢılıklı iĢtirak iliĢkisi içerisinde olan Ģirketler Genel Kurul’da oy 

kullanmamaktadır. 

 

Kar Payı Hakkı 

 

ġirketimizin Kâr Dağıtım Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana 

SözleĢmemiz çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve ġirket menfaatleri arasında dengeli ve 

tutarlı bir politika izlenmektedir. ġirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. 

 

Ġlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim 

Kurulu tarafından ġirketin dağıtılabilir kârının tamamının dağıtılması Yönetim 

Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulması Ģirket politikasıdır. 

 

ġirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun Ģekilde ve yasal süreler içinde 

gerçekleĢtirilmektedir. ġirket kârına katılım konusunda Ana SözleĢme'de imtiyaz 

bulunmamaktadır. Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul 

toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır. 

 

ġirketin kar dağıtım politikası Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuĢ, 

Ģirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıĢtır. 30 Eylül 2015’te gerçekleĢtirilen 

Genel Kurul toplantısında 31.12.2014 tarihinde sona eren mali yıla iliĢkin, gerek 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali 

tablolarda, gerekse Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan 

solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle 2014 yılı mali 

tabloları uyarınca kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verilmiĢtir. 

 

Payların Devri 

 

ġirket Ana SözleĢmesi’nde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yer 

almamaktadır. 

 

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

Şirket Bilgilendirme Politikası 

 

Genel Kurul’da pay sahiplerine ġirketin Bilgilendirme Politikası ile ilgili bilgi 

verilmiĢ olup internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmıĢtır.  

 

Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve 

geliĢtirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Ayrıca, Yatırımcı 

ĠliĢkileri Birimi Yöneticisi, Mali ĠĢler ve Finansman Grup BaĢkanı (CFO) ve BaĢ 

Hukuk MüĢaviri Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu olan 

yöneticilerimizdir. 

 

Kurumsal ĠletiĢim Birimi, Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi ile birlikte kamuoyunu ġirket 

hakkında bilgilendirmekle görevlendirilmiĢtir. ġirket hakkında medya ve 

kamuoyundan gelen sorular sorunun içeriğine göre; Yönetim Kurulu BaĢkanı, 

Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi Yöneticisi, Mali ĠĢler ve Finansman Grup BaĢkanı (CFO) 
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veya BaĢ Hukuk MüĢaviri tarafından veya bu kiĢilerin bilgisi ve yetkilendirme 

sınırları dahilinde ilgili birim yöneticileri aracılığıyla cevaplandırılmaktadır.  

Soruların cevaplanmasında sosyal paydaĢların bilgi edinme eĢitliği ilkesine özen 

gösterilmektedir.  

ġirket mali tabloları çeyrek yıl dönemleri halinde kamuoyuna duyurulmakta; ġirket 

yıllık raporu ise her yıl düzenli olarak basılarak yatırımcılara ve ilgili kurum ve 

kuruluĢlara Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi tarafından iletilmektedir. 

Kamuya yapılan açıklamalar, açıklamanın içeriğine göre, Yönetim Kurulu BaĢkanı 

(Mehmet Kutman) veya bizzat Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ya da; Mali ĠĢler ve 

Finansman Grup BaĢkanı (Kerem Eser), BaĢ Hukuk MüĢaviri (Uğur Aydın) veya 

haberin yayınlanacağı mercie göre Yatırımcı iliĢkileri Birimi tarafından 

yapılabilmektedir. 

 

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği  

 

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Ġlkelerinin öngördüğü Ģekilde 

www.globalyatirim.com.tr internet adresindeki web sitemiz aktif olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Web Sitemiz Türkçe ve Ġngilizce olarak yatırımcıları ve sosyal paydaĢları en hızlı ve 

detaylı Ģekilde bilgilendirecek Ģekilde mevzuata uygun olarak düzenlenmiĢtir. 

 

ġirketimizin Web Sitesi, tüm kurumsal kimlik dokümanlarında ve tanıtım 

materyallerinde yer almaktadır. Ġnternet sitemiz hem bilgi hem de görsel açıdan 

uluslararası standartlara sahiptir. Web Sitesi, Yatırımcı ĠliĢkileri Departmanı 

tarafından yönetilmektedir. Web sitesinde izlenebilecek önemli baĢlıklar aĢağıda 

özetlenmiĢtir: 

 Kurumsal kimliğe iliĢkin detaylı bilgiler 

 Vizyon ve ana stratejiler 

 Yönetim Kurulu üyeleri ve Ģirket üst yönetimi hakkında bilgi 

 ġirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı 

 ġirket Ana SözleĢmesi 

 Ticaret sicil bilgileri 

 Finansal bilgiler, göstergeler  

 Basın açıklamaları 

 Özel Durum Açıklamaları 

 Hisse senedi ve performansına iliĢkin bilgi, grafikler 

 Yatırımcı sunumları  

 Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar 

 Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli 

 Vekâletname örneği 

 Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu 

 Kar Dağıtım Politikası 

 Bilgilendirme Politikası 

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

  

http://www.globalyatirim.com.tr/
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Faaliyet Raporu 

Faaliyet raporlarımızda, ilgili mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nde sayılan 

bilgilere yer verilmektedir. 

 

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması 

ġirketimiz sermaye yapısı ve sermaye yapısındaki değiĢiklikler, ilgili mevzuat uyarınca 

kamuya açıklanmaktadır. ġirketimizin ortaklık tablosu, web sitemizden incelenebilmektedir. 

 

 

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ 

ġirketimizin bir holding Ģirketi olması nedeniyle, pay sahipleri ve stratejik iĢ ortaklarımız en 

önemli sosyal paydaĢlarımızdır. Menfaat sahipleriyle iliĢkilerin koordineli bir Ģekilde 

yürütülmesi amacıyla tüm iĢtiraklerimizin ve holdingin bilgi akıĢı tek bir alandan 

yapılmaktadır. 

Ayrıca, iĢtirakleriyle servis sektöründe hizmet veren ġirketimiz’de çalıĢanların bireysel 

birikim ve donanımları verilen hizmeti doğrudan etkilemekte; bu nedenle Ġnsan Kaynakları 

Politikası son derece önemli bir rol üstlenmektedir. Ġnsan Kaynakları Politikası “Personel 

Yönetmeliği” ile belirlenmiĢ olup ġirket’te iĢe alımlar internet sitesinden ilan edilmektedir. 

ÇalıĢanların performans sistemleriyle geri beslemeli sistem, iĢtiraklerimizde uygulanmaya 

baĢlamıĢ olup; ġirket geneline yayılması hedeflemektedir. 

 

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 

Menfaat sahiplerini yatırımcılar ve iĢ ortakları ile çalıĢanlar olarak gruplandırdığımızda 

yatırımcıların bilgilendirilmesine iliĢkin açıklamalar “Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi” 

bölümünde detaylı olarak açıklanmıĢtır. Ayrıca, ġirket çalıĢanlarının detaylı bilgi 

alabilmesi için kurulan intranet sistemi ile hem ġirket içi operasyonel çalıĢmalar 

yürütülmekte; hem de ġirket çalıĢanları düzenli olarak kamuoyuna yapılan açıklamalar ve 

ġirket’in faaliyetlerini etkileyecek yönetimsel konularla ilgili bilgilendirilmektedirler.  

 

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 

Birim yöneticilerinin katıldığı haftalık değerlendirme toplantılarına Denetim ve Kurumsal 

Yönetim Komitesi üyeleri de katılmakta ve birim yöneticileri bağlı oldukları iĢtirakler ve 

birimlerin yönetime görüĢlerini iletmektedirler. Komiteleri üyeleri görevlerini ifa ederken 

birim yöneticileri kendilerine sorular yöneltmekte olup, menfaat sahipleri ile komiteler 

arasında gerekli bilgi akıĢı mekanizması birim yöneticileri aracılığı ile oluĢturulmuĢtur. 

 

İnsan Kaynakları Politikası 

 

Global Yatırım Holding A.ġ. ülkemizin ekonomik ve politik arenasındaki köklü 

değiĢimlere paralel ileriye dönük bir strateji sürdürmektedir. 

Kurumumuz, büyüyen yapısı ve profesyonel kadrosuyla yeni yönetici adaylarının 

yeteneklerini geliĢtirmelerinde ve kariyerlerinde yükselmelerinde fırsatlar sunmaktadır. 

ġirket genel olarak belgelenmiĢ üniversite dereceleriyle iyi bir akademik geçmiĢe sahip, 

akıcı Ġngilizce konuĢabilen ve diğer yabancı dil becerilerine sahip; kendi alanlarında 

baĢarılı bireylere iĢ imkanları; iĢe alım sürecinde her adaya eĢit Ģartlar sunmaktadır. 
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ÇalıĢanlar ile iliĢkileri yürütmek üzere Ġnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini Göknil 

Akça yürütmektedir.  

 

ġirketimizde insan kaynakları politikası yazılı hale getirilerek intranette Türkçe ve 

Ġngilizce “Personel Yönetmeliği” adı altında yayınlanmaktadır. Bu yönetmelik sayesinde 

ġirketimizde konusunda yetkin bilgi düzeyine sahip; kurum kültürüne uyumlu olarak 

görev yapacak, değiĢime ve geliĢime açık kiĢilerin istihdamı sağlanmaktadır. 

 

Ġnsan kaynakları politikamız çerçevesinde iĢe alımlarda ve kariyer planlamaları 

yapılırken, eĢit koĢullardaki kiĢileri eĢit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir. Bu 

nedenle söz konusu pozisyonlar herkesin eriĢebileceği Ģekilde internet sitesinde 

belirtilmekte ve baĢvurular e-mail ile kabul edilmektedir. 

 

ÇalıĢanlara sağlanan olanaklar ve çalıĢanları da ilgilendiren ġirket geliĢmeleri, hem 

ġirketin üst düzey yöneticisi tarafından e-posta ile gönderilerek duyurulmakta hem de 

intranette duyurulmaktadır. 

 

Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler 

 

ġirketimiz bir holding Ģirketi olduğundan müĢteriler ve tedarikçiler ile doğrudan iliĢkisi 

bulunmamaktadır. 

 

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 

Global Yatırım Holding’in, pay sahiplerine mali değer katmak ve kurumsal değerini 

yükseltmek amacıyla tanımlamıĢ olduğu Etik Kurallar, bütün yönetici ve çalıĢanların 

uymak zorunda olduğu ilke ve kurallar olarak açıklanmıĢtır. ġirketimizin Etik Kuralları 

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde web sitesi ayrıcalığıyla kamuya açıklanmıĢtır. 

 

Global Yatırım Holding A.ġ. ve iĢtirakleri müĢterilerini, hissedarlarını, çalıĢanlarını ve 

genel anlamda toplumu, hizmet vermekle yükümlü olduğu temel sosyal paydaĢlar olarak 

görmektedir. Hem Global Yatırım Holding seviyesinde hem de onun bağlı Ģirketleri 

aracılığıyla, Grup, içinde yaĢadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz çeĢitli toplumların daha iyi 

olma hedefine güçlü bir bağlılık duymaktadır. Bu hedef doğrultusunda, Global Yatırım 

Holding Grubu, çeĢitli eğitim, hayır, kültürel, sosyal ve spor faaliyetleri ve projelerine 

katkıda bulunmakta ve sponsor olmaktadır. 
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BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU 

 

Yönetim Kurulunun Yapısı, oluşumu ve Bağımsız Üyeler 

 

ġirket, Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluĢan bir Yönetim Kurulu 

tarafından yönetilir ve temsil olunur. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri aĢağıda verilmektedir: 

 

Mehmet Kutman - Yönetim Kurulu BaĢkanı / Ġcracı Üye  

Erol Göker - Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili / Ġcracı Üye 

Ayşegül Bensel – Üye / Ġcracı Olmayan Üye 

Serdar Kırmaz – Üye / Ġcracı Üye 

Adnan Nas – Üye / Ġcracı Olmayan Üye  

Jerome Bernard Jean Auguste Bayle – Üye / Bağımsız üye 

Oğuz Satıcı – Üye / Bağımsız Üye 

 

ġirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin güncel listesi ve özgeçmiĢleri Faaliyet 

Raporumuzda ve ġirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuĢtur. 

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet Kutman’ın yatırım 

bankacılığı geçmiĢi, iĢ geliĢtirme ve proje yönetimi deneyimlerini göz önünde 

bulundurulmuĢ ve kendisinin aynı zamanda Genel Müdür olarak atanması kararı 

alınmıĢtır. 

 

Yönetim Kurulunun iki üyesi, SPK tarafından Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde belirlenmiĢ 

bağımsız üye niteliklerine uygundur. 

 

ġirketimiz yönetim kurulu üyelerinin ġirketimiz dıĢında baĢka görev ve görevler alması 

belirli kurallara bağlanmamıĢ ve/veya sınırlandırılmamıĢtır. ġirketimizin bir holding 

Ģirketi olduğu ve iliĢkili Ģirketlerin yönetiminde temsil edilmenin ġirketimiz menfaatine 

bulunduğu göz önüne alınmaktadır. 

 

Aday Gösterme Komitesi görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi görev tanımları altında 

tanımlanmıĢ ve 30.06.2014 tarihinde bağımsızlık kriterlerini taĢıyan 2 aday Kurumsal 

Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuĢtur. 

 

Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması 

halinde, söz konusu geliĢme bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi tarafından kamuya 

duyurulmak üzere derhal Yönetim Kuruluna bildirilir. Bağımsızlığını kaybeden Yönetim 

Kurulu Üyesi, ilke olarak istifa eder. 

 

Bağımsız üyenin istifası sonrasında asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanmasını 

teminen ve yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız üye 

seçimi için Kurumsal Yönetim Komitesi bir değerlendirme yaparak sonucunu yazılı 

olarak Yönetim Kuruluna bildirir.  

 

Yönetim kurulunda bir (1) kadın üye görev yapmaktadır.  
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Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları 

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her 

türlü bilgiye zamanında ulaĢmaları sağlanmaktadır. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 

çerçevesinde ġirket bünyesinde Yönetim Kurulu’na bağlı olarak oluĢturulan sekretarya 

toplantı tarihinden en az üç (3) gün önce Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve 

gündeme iliĢkin dokümanları kendilerine ulaĢtırmak yolu ile bilgilendirmektedir. Yönetim 

Kurulu toplantılarının lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kez olmak üzere gerçekleĢtirir, 

Yönetim Kurulumuz 2015 yılında 28 yazılı karar almıĢtır. Yönetim Kurulu toplantılarında 

alınan kararlar oybirliği ile alınmıĢtır. Yönetim Kurulu gündemi ġirketin ihtiyaçları 

doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu 

üyelerinin ağırlıklı oy kullanma hakkı yoktur, tüm üyeler ve baĢkan eĢit oy hakkına 

sahiptir. Toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı 

görüĢ açıklanan konulara iliĢkin makul ve ayrıntılı karĢı oy gerekçelerin karar zaptına 

geçirilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Ģirkette 

sebep olacakları zarar, Ģirket sermayesinin %25’ini aĢan bir bedelle sigorta edilmiĢtir. 

 

Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 

 

ġirket vizyon ve misyonu, çeĢitli vesilelerle paydaĢ ve iĢ ortakları ile paylaĢılmakta olup, 

internet sitemizde de yer almaktadır. ġirketin yıllık mali tablolarının kamuya açıklandığı 

dönemlerde, Yönetim Kurulu, vizyon ve misyona ne ölçüde ulaĢılıp ulaĢılmadığını geride 

bırakılan mali yılın rakamları ölçüsünde değerlendirmektedirler. Global Yatırım Holding 

A.ġ.’nin belirlemiĢ olduğu ġirket misyonu paydaĢlarına ve iĢ ortaklarına değer yaratmak, 

çalıĢanlarının kendi geliĢimlerine katkı sağlamak ve çalıĢanlarını Ģirket organizasyonunda 

aktif rol almaya teĢvik etmek; sosyal yaĢamda, çevre, kültür ve kamusal fayda sağlayan 

projeleri desteklemek yoluyla sorumluluk üstlenmektir. 

 

ġirket vizyonu ise, Türk ekonomisi ve yurttaĢlarının refahı için çalıĢmak ve aktif olunan 

alanlarda lider ve pozitif değiĢimin öncüsü olmaktır.   

 

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

 

Halihazırda risk yönetim ve iç kontrol mekanizması birimi ġirketimiz bünyesinde 

oluĢturulmuĢ olup, birimlere Menduh Atan baĢkanlık etmektedir. Konuyla ilgili çalıĢmalar 

Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuz Satıcı ve Jerome Bayle koordinasyonunda 

sürdürülmektedir. Ġç Denetim Departmanı, Yönetim Kurulu Denetim Komitesine 

doğrudan rapor etmektedir. 
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Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 

Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları, fonksiyonları ile tutarlı ve hiçbir Ģüpheye 

yer bırakmaksızın, Genel Kurul’a tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve 

tanımlanabilir biçimde ġirketin Ana SözleĢmesi’nde ve Yönetim Kurulu ÇalıĢma 

Esasları’ında yer almaktadır. 

 

ġirket Yönetim Kurulu Ana SözleĢme’de anılan görevler dıĢında, SPK Kurumsal Yönetim 

Ġlkelerinde Yönetim Kurulunun görevleri arasında sayılan aĢağıdaki görevleri de yerine 

getirir; 

 Yönetim Kurulu sürekli ve etkin bir Ģekilde, Ģirketin hedeflerine ulaĢma derecesini, 

faaliyetlerini ve geçmiĢ performansını gözden geçirir. Bunu yaparken her konuda 

uluslararası standartlara uyum sağlamaya çalıĢır. Gerektiği durumda gecikmeden 

ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır. Etkin gözden geçirme; Ģirket 

faaliyetlerinin, onaylanan yıllık finansman ve iĢ planlarının gerçekleĢme 

düzeyinin; finansal durum ve faaliyet sonuçlarının muhasebe kayıtlarına 

yansıtılmasında mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına 

uyumunun ve Ģirket ile ilgili finansal bilginin doğruluk derecesinin ortaya 

çıkarılmasını ifade eder. 

 Yönetim Kurulu, baĢta pay sahipleri olmak üzere Ģirketin menfaat sahiplerini 

etkileyebilecek olan Ģirketin karĢı karĢıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza 

indirebilecek bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluĢturur ve bunun 

sağlıklı olarak iĢlemesi için gerekli önlemleri alır. 

 Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek 

amacıyla komiteler oluĢturur.  

 Yönetim kurulu, yöneticilerin pozisyonlarına uygun gerekli nitelikleri taĢımasını 

gözetir.  

 Yönetim kurulu nitelikli personelin uzun süre Ģirkete hizmet etmesini sağlamaya 

yönelik teĢvik ve önlemleri alır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde 

yöneticileri vakit geçirmeksizin görevden alır ve yerlerine bu görevlere uygun ve 

nitelikli yenilerini atar. 

 Yönetim Kurulu ġirket ile pay sahipleri arasında yaĢanabilecek anlaĢmazlıkların 

giderilmesinde ve çözüme ulaĢtırılmasında öncü rol oynar. 

 Yönetim Kurulu pay sahiplerinin haklarının kullanılmasında yasalara, mevzuata, 

Ana SözleĢme hükümlerine, Ģirket içi düzenlemelere ve oluĢturulan politikalara 

tam olarak uyulmasını sağlar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim 

Komitesi ve bünyesinde oluĢturulan Yatırımcı ĠliĢkileri Direktörlüğü ile yakın 

iĢbirliği içerisinde olur. 

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 

Bu konuda mer’i mevzuat hükümlerine uyulmaktadır. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri 

çerçevesinde ġirketle muamele yapma ve rekabet yasağına iliĢkin herhangi bir durum 

meydana gelmesi halinde bundan dolayı olabilecek çıkar çatıĢmaları kamuya 

açıklanacaktır.  
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Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

Yönetim Kurulumuz bir Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi 

oluĢturmuĢtur. Söz konusu komiteler çalıĢmaları hakkında düzenli olarak Yönetim Kurulu 

üyelerimizi bilgilendirmektedir. Yönetim Kurulu Kararları ile Kurumsal Yönetim 

Komitesi’ne, Yönetim Kurulu’ndan Jerome Bernard Jean Auguste Bayle (BaĢkan), 

AyĢegül Bensel (Üye), Adnan Nas (Üye), Yatırımcı ĠliĢkileri’nden Aslı Gülhan SU ATA 

(üye) seçilmiĢtir. 24.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Oğuz Satıcı (BaĢkan) ve 

Jerome Bernard Jean Auguste Bayle (Üye) Denetim Komitesi’ne seçilmiĢtir. 24.06.2013 

tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Jerome Bernard J.A. Bayle (BaĢkan), Oğuz Satıcı (Üye) 

ve Adnan Nas (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne seçilmĢtir. Her komite, 

Yönetim Kurulu’na danıĢmanlık yapar ve tavsiyelerde bulunur. Dönem içerisinde 

Kurumsal Yönetim Komitesi 4, Denetim Komitesi 4, Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 

defa toplanmıĢtır. Her üç komitenin de çalıĢma ilkelerini belirleyen tüzükleri bulunmakla 

birlikte ġirket web sitesinde açıklanmıĢtır, komiteler görevlerini ifa ederken ilgili 

prosedürleri takip etmektedirler. Komitelerde baĢkanlık yapan üyeler, icrada görevli 

olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluĢmaktadır. Denetim Komitesi 

üyelerinin tümünün bağımsız üyelerden oluĢması ve komite baĢkanlarının bağımsız üyeler 

arasından seçilmesi gerekliliği nedeniyle, bağımsız üyelerimizden Jerome Bernard Jean 

Auguste Bayle her iki komitede de görev almaktadır. 

 

2 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 

 

30 Eylül 2015 tarihli ġirket Genel Kurulunda, 2015 yılı faaliyet dönemi ile ilgili olarak 

Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 9.000 TL huzur hakkı ödenmesi karara bağlanmıĢtır. 

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı gerek özel durum açıklaması gerekse ġirketimiz 

internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuĢtur. Ücretlendirme politikası yazılı hale 

getirilmiĢtir ve 01 Temmuz 2014’de Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde 

olarak ortakların bilgisine sunularak, ġirketin internet sitesinde yayınlanmıĢtır. Ayrıca 

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer 

tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ġlgili dönem 

içerisinde ġirket, konsolide mali tablolarda açıklananlar dıĢında herhangi bir Yönetim 

Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticiye borç vermemiĢ ve kredi kullandırmamıĢtır. 
 

 


