
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 

2012 YILINA AİT 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN GENEL 

KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

 

Şirketimizin 2012 yılı faaliyet hesaplarının ve ekte metni yer alan Anasözleşme değişikliklerinin 

görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2013 günü saat 15.00’te, Şirket merkezi olan 

Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. 

01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Dış 

Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 

Denetçi Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile 

ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta 

önce Şirket merkezinde, www.globalyatirim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi 

Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır 

bulundurulacaktır. 

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda 

bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, 

pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik 

Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza 

sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) ’nin e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları 

gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay 

sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları 

mümkün olmayacaktır. 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası 

Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin 

depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen 

pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, 

kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu 

nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul 

Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat 

etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve 

hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması 

gerekmektedir. 

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 

28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananan "Anonim Şirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul 

Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt 

Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur. 

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay 



sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun 

olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere 

onaylatarak 22 Mayıs 2013 günü saat 17.00’ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. 

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname 

ibrazı gerekli değildir. 

 

SPK DÜZENLEMELERİ KAPASAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ  

1. Ortaklık  Yapısı ve Oy Hakları 

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyaz 

sahibi payların oy hakkına ilişkin imtiyazları bulunmamaktadır. 

Şirktemizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur: 

  Hisse Tutarı Sermayedeki Pay (%) Oy Hakkı Oy Hakkı Oranı 

Mehmet Kutman 57.495.090 25,55% 57.495.090 25,55% 

Erol Göker 488.707 0,22% 488.707 0,22% 

Bağlı Ortaklıklar 58.308.588 25,92% 58.308.588 25,92% 

Halka Açık Hisseler 108.711.302 48,31% 108.711.302 48,31% 

Toplam 225.003.687 100,00% 225.003.687 100,00% 

 

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde 

Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: 

2012 yılı içinde kuruluşumuz veya iştiraklerimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim 

ve faaliyet değişiklikleri aşağıdaki gibidir; 

Şirketimizin Yönetim Kurulu, SPK’nın 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak; 

 

 Şirket paylarımızın İMKB’deki işlem fiyatının, küresel bazda başlayıp halen özellikle Avrupa’da 

devam eden ekonomik krizin etkisi sonucu nominal fiyatına yakın seviyelerde olması, bu işlem 

fiyatının Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, paydaşlarımızın haklı 

kar dağıtımı beklentilerinin çeşitli mevzuat hükümlerinin elvermemesi (kar dağıtılabilmesi için 

yasal mali tablolar ile SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tabloların her ikisinde de 

dağıtılabilir kar varolması şartından dolayı, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide 

mali tablolarda dağıtılabilir kar bulunmasına rağmen yasal mali tablolarda dağıtılabilir kar 

olmaması nedeniyle kar dağıtılamaması) gibi nedenlerle gerçekleştirilemiyor oluşu, payın fiyat 

dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle pay fiyatına destek olabilmek amaçlarıyla mevcut piyasa 

koşulları değerlendirilerek İMKB’de işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri 

alımının yapılabilmesine karar verilmiştir. 



 Şirketimiz, Enerji Yatırım Holding A.Ş. (EYH) ‘deki %50’ye karşılık gelen tüm hisselerini, EYH‟nin 

kalan %50’sine sahip olan STFA‟ya devretmiştir. EYH, bölgesel doğal gaz dağıtımı ve toptan 

satış iştiraklerinde hisseleri olan Energaz'ın %100'üne sahiptir. EYH'nin %50 hissesi için toplam 

satış değeri 75.000.000 USD'dır. Sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı yapan, daha önce EYH'ye ait 

olan şirket, Naturelgaz, satış işlemine dahil edilmemiştir. 

 Şirketimizin %99,99 iştiraki olan Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (Global Enerji), 

STFA Yatirim Holding A.Ş. (STFA) ve Goldenberg Ailesi’nin sahip olduğu, sırasıyla, %25 ve 

%30’a denk gelen hisseleri satın almıştır. Satınalma işlemini takiben, Global Enerji’nin 

Naturelgaz’daki hisse oranı %80’e çıkmıştır. Kalan %20 hisse, Naturelgaz Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Aksel Goldenberg’e aittir. 

 Şirketimiz, yurtdışında yerleşik bir banka tarafından ihraç edilen 100.000.000 USD nominal 

bedelli, 9,25% kupon faizli, XS0312972903 ISIN kodlu tahviller kapsamında kullandığı kredinin 

bakiye anapara ve faiz ödemelerini gerçekleştirmiştir. 

 

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin 

Talepleri Hakkında Bilgi: 

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep  

iletilmemiştir. 

  



23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE 

İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının 

Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri 

çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi 

gerçekleştirilecektir. 

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi 

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa 

geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır. 

3. 2012 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve 

Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi 

 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde,  

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın  

Elektronik Genel Kurul portalında ve www.globalyatirim.com.tr Şirket internet adresinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2012 

Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

 

4. 2012 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı 

hakkında karar alınması 

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası  Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK 

tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve 

kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Hissedarlarımız söz 

konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da http://ir.globalyatirim.com.tr/tr/ linkinden 

ulaşabilirler. 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri 

TTK hükümleri çerçevesinde  Yönetim Kurulu üyelerimizin  ve Denetçinin 2012 yılı faaliyet, 

işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır. 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı 

huzurun tespit edilmesi 

TTK ve Komiser Yönetmeliği hükümleri ve Ana Sözleşmemizin 9. maddesi çerçevesinde, 

Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olan Sayın Jerome 

Bernard Jean Auguste BAYLE ve Sayın Oğuz SATICI’nın özgeçmişleri  ve bağımsızlık beyanları 

EK/1’de yer almaktadır. 

http://ir.globalyatirim.com.tr/tr/


7. 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan 

bağımsız dış denetim şirketi  seçilmesi işleminin tasdiki 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme  

Hakkındaki Yönetmelik’in 14üncü maddesi ve diğer ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereğince,  

2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazırdaki Bağımsız Denetleme 

Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  (KPMG) ile 

sözleşme imzalanması hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır. 

8. 2013 yılı ara dönemlerinde avans kar dağıtımı yapabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na 

yetki verilmesi 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Şirketin Ana Sözleşme hükümleri gereğince, 2013 yılı 

ara dönemlerinde avans kar dağıtımı yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 

hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır. 

9. Geri Alım Programının uygulaması hakkında hissedarlara bilgi verilmesi 

10 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulda onaylanan 225.003.687,45 TL tutarında 

olan ödenmiş sermayesinin %10’una kadar olan 22.500.368,-TL değerindeki hissenin geri 

alınabilmesine ilişkin Pay Geri Alım Programının uygulaması hakkında hissedarlara bilgi 

verilecektir.  

10. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2013 yılında 

yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği’nin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde 

yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. Sözkonusu madde Genel 

Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2013 yılında 

yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul’da belirlenecektir. 

11. 2012 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve 

elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin 

olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla 

vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2012 tarihli 

Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 21. maddede yer verilmiştir. 

 

12. 2012 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 

1.3.7 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi 

 

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.7 no’lu maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini 

elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve 

bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile 

çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi 



için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve bu işlemler hakkında Genel Kurul’da 

bilgi verilmelidir.  

 

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi Genel 

Kurul’un onayına sunulacak olup, 2012 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi 

verilecektir. 

 

13. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatına uyum sağlamak 

amacıyla ve Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna 

sermaye artırımı için tanınmış olan sürenin uzatılması amacıyla Şirketimizin 

Anasözleşmesi’nin 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ve 21. maddelerinin değiştirilmesinin 

karara bağlanması 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum 

gereği Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmakta olup, 

bu değişiklikler Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından onaylanmış Esas Sözleşme değişiklikleri EK/2’de yer almaktadır. 

14. Yönetim Kurulu’nun önerdiği Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları 

içeren Genel Kurul İç Yönergesi hakkında karar alınması 

 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 419. maddesi uyarınca, şirketim Yönetim Kurulu, 

Bakanlık tarafından yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak bir iç Yönerge hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına 

sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicili’nde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanan ve EK/3’de yer alan İç Yönerge Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

15. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu 

Üyelerine izin verilmesi 

 

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” 

başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde 

işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.  

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel 

Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem 

gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler 

hakkında ortaklarımız  genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir. 

16. Dilekler ve Kapanış 

  



EK / 1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları 

Oğuz Satıcı: 27 Ocak 1965’te İstanbul’da doğdu. İlkokulu Reşitpaşa İlkokulu, orta öğrenimini 
Mahmutpaşa Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra lise öğrenimine Kabataş Erkek Lisesi’nde devam 
etti. İş hayatına, aile şirketi olan Oğuz İplik’te erken yaşta başladı. Bir yandan çalışırken öte yandan da 
Washington International University de İşletme lisansını aldı. 
1990’da İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçilen en genç Meclis Üyesi oldu. 1996-1998 
yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyesi’ydi. 1999-2001 arasında İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim  Kurulu Başkanlığı yaptı. 2001-2008 
yıllarında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu Üyeliği yapmıştır. 2004-2008 
yıllarında Türkiye Yatırım Danışma Konsey Üyesi olmuştur. 2001-2008 yılları arasında Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'nı üstlendi. TİM Başkanlığını yaptığı dönemde Türkiye ihracatını 
artırmak için tüm dünyayı karış karış dolaştı. Oğuz Satıcı’nın TİM başkanlığı dönemimde Türkiye 
ihracatı tam yüzde 500 artarak 26 milyar dolardan 132 milyar dolara ulaştı. 
 
Global Yatırım Holding A.Ş.’de  

 Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla  yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, 
 Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak 

%5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu 
tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son 
beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin 
kurulmadığını, 

 Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan 
şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun 
tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi 
olarak görev almadığımı, 

 Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi 
birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

 Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar isem %1’in altında hisseye sahip olduğumu ve bu 
payların imtiyazlı olmadığını, 

 Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda 
görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, 

 Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı, 
 Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar 

çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak 
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip 
olduğumu; 

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim. 

Oğuz Satıcı 



Jerome Bernard Jean August Bayle: Otuz beş yıllık profesyonel hayatının otuz iki yılını Tetra Pak'ta 

çeşitli pozisyonlarda geçirmiş olan Bayle, 1988'de Tetra Park-Türkiye'ye İdari Direktör olarak 

atanmıştır ve 2005 yılına kadar firma bünyesinde kalmıştır. Nijerya, Yemen ve Orta Asya'da Tetra 

Pak'ın kurulmasında etkili olmuştur.  

 
Ortadoğu'daki çokuluslu firmalara İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim konularında 
danışmanlık vermekte olan Bayle, çok sayıda ödül kazanmış ve firmalara yaptığı katkılarla kendini 
tanıtmıştır. Bayle, Global Yatırım Holding’te Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte Kurumsal 
Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 

Bağımsızlık Beyanı 

Global Yatırım Holding A.Ş.’de  

 Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla  yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, 
 Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak 

%5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu 
tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son 
beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin 
kurulmadığını, 

 Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan 
şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun 
tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi 
olarak görev almadığımı, 

 Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi 
birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

 Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar isem %1’in altında hisseye sahip olduğumu ve bu 
payların imtiyazlı olmadığını, 

 Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine 
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda 
görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, 

 Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı, 
 Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar 

çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak 
özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip 
olduğumu; 

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim. 

Jerome Bernard Jean August Bayle 

 

  



EK / 2: Ana Sözleşme Tadil Metni 
 

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 

ANASÖZLEŞMESİ 

 

ESKİ METİN YENİ METİN 

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ 

 

Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayılı izni 

ile bu sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL 

(altıyüzellimilyonTL) olup herbiri 1 Kr (birKr) 

nominal değerde 65.000.000.000 paya 

bölünmüştür. 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 

yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye 

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak 

suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki 

alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmış sayılır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 225.003.687,45 TL 

olup bu sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki 

şekilde gruplandırılmıştır. 

SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ 

 

Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayılı izni 

ile bu sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL 

(altıyüzellimilyonTL) olup herbiri 1 Kr (birKr) 

nominal değerde 65.000.000.000 paya 

bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır. 

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 

yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye 

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak 

suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki 

alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkmış sayılır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 225.003.687,45 TL 

olup bu sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki 

şekilde gruplandırılmıştır. 



Grubu Sayısı Tutarı (Kr) 

A 20 20 

D 1.000.000 1.000.000 

E 1.500.000 1.500.000 

C 22.497.868.725 22.497.868.725 

Toplam 22.500.368.745 22.500.368.745 

 

Şirketin 225.003.687,45 TL’lık çıkarılmış 
sermayesi nakden ve tamamen ödenmiştir. 
 

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut 

olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. 

İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ilgili 

yerlerde belirtilmiştir. 

 

Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar 

sağlayan yeni imtiyazlı pay senedi çıkarılamaz. 

 

Her payın bir oy hakkı vardır. 

 

Nama yazılı pay senetleri ciro ile devredilir. 

Yönetim Kurulu pay senetlerinin devrini 

onamaktan kaçınamaz. (A) Grubu payların devri 

halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar 

sona erer. 

 

 

 

 

Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı 

Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 tarih ve 

30/1388 sayılı izin belgesi düzenlenmiştir. 

Grubu Sayısı Tutarı (Kr) 

A 20 20 

D 1.000.000 1.000.000 

E 1.500.000 1.500.000 

C 22.497.868.725 22.497.868.725 

Toplam 22.500.368.745 22.500.368.745 

 

Şirketin 225.003.687,45 TL’lık çıkarılmış 
sermayesi muvazaadan ari şekilde  nakden ve 
tamamen ödenmiştir. 
 

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut 

olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. 

İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas 

sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. 

 

Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar 

sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. 

 

Her payın bir oy hakkı vardır. 

 

Nama yazılı paylar, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi 

ile devredilir. Yönetim Kurulu, borsada 

gerçekleştirilen işlemler neticesinde devredilen 

paylar da dahil olmak üzere payların devrini 

onamaktan ve pay defterine kaydetmekten 

kaçınamaz. (A) Grubu payların devri halinde bu 

payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer. 

 

Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı 

Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 tarih ve 

30/1388 sayılı izin belgesi düzenlenmiştir. 



 

ESKİ METİN YENİ METİN 
YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE KARAR YETER 
SAYISI 
 
Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul 
tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Anasözleşme 
dairesinde seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
 
Yönetim Kurulunda görev alacak icrada görevli 
olmayan üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) 
Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) pay 
sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından 
seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, 
kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay 
gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların 
basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit 
edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay 
sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla 
birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından 
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için 
adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından 
seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki 
Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri 
aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay 
gruplarından birinin aday gösterememesi 
durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer 
grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay 
gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi 
durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de 
herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler 
için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim 
Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev 
süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu 
üyeliği açıldığında veya bağımsız Yönetim Kurulu 
üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi 
durumunda, onun yerine geri kalan görev 
süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu 
tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
belirtilen şartlara uygun olarak geçici bir üye 
atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda, bu 
maddenin 3. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi 
zorunludur. Bu şekilde seçilen üye TTK’nun ilgili 
hükmü uyarınca ilk toplanacak genel kurulun 
onayına sunulur. 
 
Yönetim Kuruluna seçilmiş olan üyenin temsil 
ettiği tüzel kişi ile ilişkisi kesilir ve bu husus ilgili 

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE KARAR YETER 
SAYISI 
 
Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul 
tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Anasözleşme 
dairesinde seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan 
Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
 
Yönetim Kurulunda görev alacak icrada görevli 
olmayan üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) 
Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) grubu 
pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından 
seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, 
kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay 
gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların 
basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit 
edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay 
sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla 
birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından 
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için 
adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından 
seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki 
Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri 
aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay 
gruplarından birinin aday gösterememesi 
durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer 
grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay 
gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi 
durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de 
herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler 
için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim 
Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev 
süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu 
üyeliği açıldığında veya bağımsız Yönetim Kurulu 
üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi 
durumunda, onun yerine geri kalan görev 
süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu 
tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
belirtilen şartlara uygun olarak geçici bir üye 
atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda, bu 
maddenin 3. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi 
zorunludur. Bu şekilde seçilen üye TTK’nun ilgili 
hükmü uyarınca ilk toplanacak genel kurulun 
onayına sunulur. 
 
Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu’na üye seçildiği 
takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, 



pay sahibi tarafından yazılı olarak Yönetim 
Kuruluna bildirilir ise, bu üye Yönetim 
Kurulundan istifa etmiş sayılır ve yerine ilgili pay 
grubunun göstereceği aday Yönetim Kurulu 
üyeliğine atanır. 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) 
gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir 
üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun uygulanması zorunlu kurumsal 
yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla 
üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile 
toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun uygulanması zorunlu kurumsal 
yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak 
katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki 
konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin 
aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu 
üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması 
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması 
zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine 
uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu 
üyesinin olumlu oyu ile alınır: 
 

1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil 
ve ilzamı için imza yetkilerinin belirlenmesi; 
 

2. Sermayenin arttırılması ve 
eksiltilmesine ilişkin kararlar; 
 

3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara 
ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler; 
 

4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek 
taahhütnameler; 
 

5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara 
katılma; 
 

6. Kredi alınması; 
 

7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst 
yöneticilerin atanması; 
 

8. Pay devirlerinin onaylanması; 
 

9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, 
murahhas azalar ve genel müdürlerin seçimi; 
 

10. Yıllık bütçenin onaylanması; 
 

11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının 
tesbiti; 
 

12. Yeni iş alanlarına girilmesi; 

tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir 
gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil 
ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket’in internet 
sitesinde derhal duyurulur. Tüzel kişi adına 
sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp 
oy kullanabilir. Görev süresi sona eren üye 
yeniden seçilebilir.  
 
Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) 
gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir 
üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun uygulanması zorunlu kurumsal 
yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla 
üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile 
toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun uygulanması zorunlu kurumsal 
yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak 
katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki 
konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin 
aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu 
üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması 
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması 
zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine 
uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu 
üyesinin olumlu oyu ile alınır: 
 

1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil 
ve ilzamı için imza yetkilerinin belirlenmesi; 
 

2. Sermayenin arttırılması ve 
eksiltilmesine ilişkin kararlar; 
 

3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara 
ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler; 
 

4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek 
taahhütnameler; 
 

5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara 
katılma; 
 

6. Kredi alınması; 
 

7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst 
yöneticilerin atanması; 
 

8. Pay devirlerinin onaylanması; 
 

9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, 
murahhas azalar ve genel müdürlerin seçimi; 
 

10. Yıllık bütçenin onaylanması; 
 

11.Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının 
tesbiti; 
 

12. Yeni iş alanlarına girilmesi; 
 



 
13. Genel Kurula önerilecek kar payı 

dağıtım politikasının tesbiti; 
 

14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul 
edilmiş işletme Prensipleri Beyanında 
değişiklikler yapılması; 
 

15. Yönetim Kurulu ücretlerinin 
belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak 
teklifler; 
 

16. İcra Komitesi'nin yürütmekle 
görevlendirileceği idari konuların tesbiti; 
 

17. İşbu Ana Sözleşmenin 
değiştirilmesine ilişkin teklifler. 

13. Genel Kurula önerilecek kar payı 
dağıtım politikasının tesbiti; 
 

14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul 
edilmiş işletme Prensipleri Beyanında 
değişiklikler yapılması; 
 

15. Yönetim Kurulu ücretlerinin 
belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak 
teklifler; 
 

16. İcra Komitesi'nin yürütmekle 
görevlendirileceği idari konuların tesbiti; 
 

17. İşbu Ana Sözleşmenin 
değiştirilmesine ilişkin teklifler. 

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİNİN GÖREVLERİ, GÖREV TAKSİMİ, 
ÜCRETLERİ 
 
Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı 
temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından 
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak 
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların 
şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama 
yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması 
gereklidir. 
 
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
hükümleri çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili 
görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir 
veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi 
olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya 
tamamen devredebilir. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur 
hakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
mevzuatına uygun olarak Genel Kurul’ca tespit 
olunur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 
ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya 
Şirketin performansına dayalı ödeme planları 
kullanılmaz. 
 
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak 
komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve 
hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine 
uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir 
ve kamuya açıklanır.  
 
 
 
 
Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması 
gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim 
Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde 
Genel Kurul’un bilgisine veya onayına sunular ve 

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİNİN GÖREVLERİ, GÖREV TAKSİMİ, 
ÜCRETLERİ 
 
Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı 
temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından 
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak 
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların 
şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama 
yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması 
gereklidir. 
 
Yönetim Kurulu’nun, Türk Ticaret Kanunu’nun 
ilgili maddeleri uyarınca temsil yetkisini devir 
hakkı saklıdır.  
 
 
 
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur 
hakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
mevzuatına uygun olarak Genel Kurul’ca tespit 
olunur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 
ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya 
Şirketin performansına dayalı ödeme planları 
kullanılmaz. 
 
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak 
komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve 
hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine 
uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir 
ve kamuya açıklanır. Türk Ticaret Kanunu 
uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir 
komite kurulması zorunludur. 
 
Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması 
gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim 
Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde 
Genel Kurul’un bilgisine veya onayına sunular ve 



ilan edilir. ilan edilir. 
DENETÇİLER GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ 
DENETLEME 
 
Madde 11- Genel Kurul gerek pay sahipleri 
arasından, gerek dışarıdan en çok bir (1) yıl için 
bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların 
sayısı üçü geçemez. Denetçi sayısı her yıl seçim 
sırasında Genel Kurulca belirlenir. Denetçiler Türk 
Ticaret Kanunu’nda sayılan görevleri yapmakla 
yükümlüdürler. 
 
Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca tespit 
olunur. Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat 
çerçevesinde bağımsız dış denetleme 
kuruluşlarına ayrıca denetlettirilir. 

DENETİM 
 
 
Madde 11- Şirketin ve mevzuatta öngörülen 
diğer hususların denetimi Türk Ticaret 
Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın 
ilgili hükümleri uyarınca yapılır. 
 
Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, 
görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 
ilgili mevzuata uyulur.  
 
 
 

GENEL KURUL 
 
Madde 12- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki 
hükümler uygulanacaktır. 
 
a) Davet Şekli: 
 
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak 
toplanır. Bu toplantılara davette düzenleme 
bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. 
 
b) Toplantı Vakti: 
 
Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin 
sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en 
az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket 
işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda 
toplanır. 
 
c) Rey Verme ve Vekil Tayini: 
 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 
hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin 
bir pay için bir oyu vardır. 
 
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri 
kendilerini diğer payd sahipleri ve hariçten tayin 
edecekleri vekil vasıtasiyle temsil ettirebilirler. 
Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından 
başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu 
oyları kullanmağa yetkilidirler. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacaktır. 
 
Vekalatnamelerin şeklini Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.  
 
d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: 

GENEL KURUL 
 
Madde 12- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki 
hükümler uygulanacaktır. 
 
a) Davet Şekli: 
 
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak 
toplanır. Bu toplantılara davette düzenleme 
bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. 
 
b) Toplantı Vakti: 
 
Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin 
sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en 
az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket 
işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda 
toplanır. 
 
c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda 
katılım: 
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim 
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 
Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 
hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına 
elektronik ortamda katılmalarına, görüş 
açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik 
genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç 
için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 
alabilir. Yapılacak tüm genel kurul 
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü 
uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak 
sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan 
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 
kullanabilmesi sağlanır. 
 



 
Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili maddesinde yazılı hususlar 
müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel 
Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar 
nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki 
düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 
 
İlişkili taraflarla yapılan işlemlerde ve üçüncü 
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 
verilmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca 
Genel Kurul onayının gerekmesi halinde, o Genel 
Kurul toplantısında ilişkili taraf oy kullanmaz, bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak 
Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı 
aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi 
çoğunluğu ile alınır. 
 
 
e) Toplantı Yeri: 
 
Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi 
binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu 
şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu 
Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı 
yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı 
Başkanlığını üstlenir. 

 
 
d) Rey Verme ve Vekil Tayini: 
 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 
hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin 
bir pay için bir oyu vardır. 
 
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri 
kendilerini diğer pay sahipleri ve hariçten tayin 
edecekleri vekil vasıtasiyle temsil ettirebilirler. 
Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından 
başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu 
oyları kullanmağa yetkilidirler. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacaktır. 
 
Vekalatnamelerin şeklini Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.  
 
e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: 
 
Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili maddesinde yazılı hususlar 
müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel 
Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar 
nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki 
düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 
 
İlişkili taraflarla yapılan işlemlerde ve üçüncü 
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 
verilmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca 
Genel Kurul onayının gerekmesi halinde, o Genel 
Kurul toplantısında ilişkili taraf oy kullanmaz, bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak 
Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı 
aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi 
çoğunluğu ile alınır. 
 
f) Toplantı Yeri: 
 
Genel Kurul toplantıları Şirketin yönetim merkezi 
binasında veya Yönetim Kurulu kararı ile 
kararlaştırılacak olan İstanbul ili sınırları 
içerisinde uygun bir yerde toplanır.  
 
g) Toplantı Başkanı ve Başkanlık Divanı: 
 
Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu 
Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı 
yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel 
Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. Başkan Vekili 
de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. 
Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak 
yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama 



memuru görevlendirilir. 
TOPLANTILARDA BAKANLIK KOMİSERİNİN 
BULUNMASI 
 
Madde 13- Gerek olağan ve gerek olağanüstü 
genel kurul toplantılarında bakanlık komiserinin 
bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte 
imza etmesi şarttır. 
 
Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul 
toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin 
imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli 
değildir. 

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN 
BULUNMASI 
 
Madde 13- Gerek olağan ve gerek olağanüstü 
genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık 
Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı 
zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. 
 

SENELİK RAPORLAR 
 
Madde 14- Yönetim kurulu ve denetçi raporları 
ile senelik bilançodan ve genel kurul toplantı 
tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan pay 
sahiplerinin isim ve paylarını gösterir hazirun 
cetvelinden ikişer nüsha Genel Kurul toplantı 
gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili 
Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır 
bulunan bakanlık komiserine verilecektir. 

SENELİK RAPORLAR ve BİLGİ VERME 
 
Madde 14- Şirket’in mevcut raporlama şartları, 
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası 
mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi 
öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız 
denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü 
düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine 
göre yapılacak özel durum açıklamaları ile 
Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar 
usulüne uygun olarak yapılır.  

İLAN 
 
Madde 15- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 
yayınlanması gerekli olan yerlere ilaveten Şirketin 
internet sitesinde en az 3 hafta evvel yapılır.  
 
Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait 
Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri 
gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak 
üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur. 
 
 
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar 
için Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri 
uygulanır. 
 
Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ilanlar TTK, 
SPK ve ilgili Tebliğ’deki usul ve esaslar 
çerçevesinde yapılır. Sermaye piyasası 
mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi 
verme hükümleri saklıdır. 

İLANLAR ve AÇIKLAMALAR 
 
Madde 15- Şirkete ait ilanlar ve açıklamalar Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 
düzenlemelerinde öngörülen vasıtalar ve 
zamanlarda yapılır. 
 
 
Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait 
ilanların Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince 
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı 
tarihinden en az üç hafta evvel yapılması 
zorunludur. 
 
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar 
için Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri 
uygulanır. 
 
Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ilanlar TTK, 
SPK ve ilgili Tebliğ’deki usul ve esaslar 
çerçevesinde yapılır. Sermaye piyasası 
mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi 
verme hükümleri saklıdır. 

KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI 
 
Madde 17- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif 
amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması 
zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği 

KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI 
 
Madde 17- Şirketin faaliyet dönemi sonunda 
tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri 
ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi 



tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap 
senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden 
düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye 
Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak 
hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, 
varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra 
sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 
 
a) Önce safi karın %5 'i kanuni yedek akçe olarak 
ayrılır. 
 
 
b) Bakiye kardan Sermaye Piyasası Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümleri 
çerçevesinde tespit edilecek oran ve miktarda 
1nci temettü ayrılır. 
 
 
 
c) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate 
alınarak 1nci temettüye halel gelmemek şartıyla 
kalan kardan bilanço karının % 10'u oranına 
kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca belirlenecek 
esaslar çerçevesinde Şirket personeline dağıtılır. 
 
 
 
 
 
d) Karın geri kalan kısmı Genel Kurulca 
belirlenecek şekil ve suretle olağanüstü yedek 
akçe olarak ayrılır veya ortaklara payları oranında 
2nci temettü dağıtılır. 
 
 
 
 
 
e) Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümlerindeki sair 
düzenlemeler saklıdır. 
 
 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçe ile 
esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 
1inci temettü ayrılmadan başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar 
verilemez. Yasa hükmü ile ayrılması gereken 
yedek akçe ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay 
sahipleri için belirlenen 1inci temettü 
dağıtılmadıkça intifa senedi sahiplerine, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, 
çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer 
nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay 
dağıtılmasına karar verilemez. 
 
Kar dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri çerçevesinde 
Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul 

veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket 
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu 
vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş 
yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla 
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 
 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
a) %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 
 
Birinci Kar Payı: 
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış 
tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 
üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar 
payı ayrılır. 
 
c) Kalan kardan bilanço karının % 10'u oranına 
kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca 
belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket 
personeline dağıtılabilir.  
 
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel 
Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile 
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve 
kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına 
sahiptir. 
 
İkinci Temettü: 
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) 
bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 
sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya 
tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 
“Şirket’in isteği ile ayırdığı yedek akçe” olarak 
ayırmaya yetkilidir. 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
e) Genel kanuni yedek akçe hakkında TTK’nın 
ilgili maddeleri uygulanır.  
 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi 
biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar 
payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile 
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 
kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 
kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar 
verilemez.  
 
 
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut 
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak 



tarafından belirlenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 
yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun hükümleri ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun çıkartmış olduğu Tebliğlere uymak 
şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul 
tarafından Yönetim Kurulu’na verilen temettü 
avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl 
ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları 
tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir 
temettü avansı verilmesine ve temettü 
dağıtılmasına karar verilemez. 

dağıtılır. 
 
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli 
ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki 
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 
 
Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul 
tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 
alınamaz. 
 
 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 
yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun hükümleri ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun çıkartmış olduğu Tebliğlere uymak 
şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul 
tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kar payı 
avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl 
ile sınırlıdır. Önceki hesap döneminde ödenen kar 
payı avansları mahsup edilmeden ilave  kar payı 
avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar 
verilemez. 

Madde 19- Yürürlükten kaldırılmıştır.  
 

ŞİRKET’İN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA 
REHİN OLARAK KABUL ETMESİ 
 
Madde 19- Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
düzenlemeleri ile ilgili mevzuatta belirlenen 
sınır içinde kalmak şartıyla kendi paylarını, ivazlı 
olarak iktisap edebilir, rehin olarak kabul 
edebilir; ve payların bedellerinin tamamının 
ödenmiş olması koşuluyla ivazsız olarak da 
edinebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, 
oy hakları ve diğer konularda Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket’in kendi 
iktisap ettiği pay senetleri için ayrılan yedek 
akçeler kar dağıtımında dikkate alınmaz. 

ŞİRKETİN SONA ERMESİ 
 
Madde 21- Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği 
takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya 
çağırılarak bu hususta karar alınır. Fesih 
kararından sonra izlenecek usüller Türk Ticaret 
Kanununun bu konudaki hükümlerine tabidir. 

ŞİRKETİN SONA ERMESİ 
 
Madde 21- Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve 
Anasözleşme hükümlerine uygun olarak fesih ve 
tasfiye olunur. 

 
 



EK / 2: Genel Kurul İç Yönergesi 

 

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi  
Genel Kurulunun 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge No.1 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Global Yatırım Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma 
esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu 
İç Yönerge, Global Yatırım Holding Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul 
toplantılarını kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu 
Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, 
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, 
c) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 
d) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her 

birini, 
e) SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu 
f) SPKn: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu 
g) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
h) Toplantı başkanlığı: Kanunun ilgili maddesine uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı 

yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan 
yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının 
gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 

Uyulacak hükümler 
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 
 
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine 
kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, Bakanlık temsilcisi ve toplantı 
başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.  
 
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan 
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay 
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde 



kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca 
veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim 
kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.  
 
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçler ile ses ve görüntü kayıt cihazlarının toplantı 
yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.  
 
 
 
Toplantının açılması 
MADDE 6 – (1) Toplantı Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu kararı ile 
kararlaştırılacak olan İstanbul ili sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır, önceden ilan edilmiş 
zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu 
Üyelerinden birisi tarafından, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir 
tutanakla tespiti üzerine açılır. 
 
Toplantı başkanlığının oluşturulması 
MADDE 7- (1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu 
görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını 
seçer. 
 
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru 
ve elektronik genel kurul sisteminin teknik işlemlerinin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla 
uzman kişiler görevlendirilir. 
  
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama 
hususunda yetkilidir. 
 
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge 
hükümlerine uygun hareket eder. 
 
Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
 

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse 
toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
 

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda, Şirket’in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 
ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı 
tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, MKK’den sağlanan pay sahipleri listesi 
dikkate alınarak hazır bulunanlar listesinin oluşturulup oluşturulmadığını, pay defterinde yazılı 
pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek 
adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı 
gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu 
toplantı tutanağına geçirmek. 

 
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine 

girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin beşinci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan 
görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 

 



d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu 
yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas 
sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Bakanlıktan 
alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır 
bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya 
ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde 
toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında 
belirtmek. 

 
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların 

kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol 
etmek. 

 
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit 

etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 
 

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar 
haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli 
tedbirleri almak. 

 
h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 

 
i) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel 

kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 
j) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
 
k) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip 

edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp 
alınmadığını gözetmek. 

 
l) Kanunun ilgili maddesinde belirtilen organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve/veya kurumsal 

temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. 
 

m) Kanunun ilgili maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas 
sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 

 
n) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi 

ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek 
olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 

 
o) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa 

geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte 
kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 

 
p) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, finansal tabloları, hazır bulunanlar 

listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili 
tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine 
teslim etmek. 

 
Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 



MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan 
tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, 
eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların 
çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir. 
 
Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi. 
c) Yönetim kurulu üyelerinin ibraları. 
d) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi. 
e) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının 

belirlenmesi. 
f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 
g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 
h) Gerekli görülen diğer konular. 
 

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler 
oluşturur. 
 
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve 
karara bağlanamaz: 

a) Gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Bakanlık’ın ve/veya SPK’nin görüşülmesini veya 
ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. 

b) Kanunun ilgili maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer 
alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal 
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok 
şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi 
haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine 
yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 
 

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği 
ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 
 
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
 
Toplantıda söz alma 
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya 
diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar 
ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde 
bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben 
yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması 
halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden 
sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi 
içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz. 
 
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu 
üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 
 



(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca 
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir. 
 
(4) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde 
belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 
 
Oylama ve oy kullanma usulü 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. 
Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya 
geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep 
etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması 
koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 
 
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul 
veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, 
oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa 
kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar 
değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  
 
(3) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve 
esaslar uygulanır. 
 
Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda 
sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan 
olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve 
ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır. 
 
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı 
şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda 
yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır. 
 
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık 
temsilcisi tarafından imzalanır. 
 
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve 
pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa 
Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı 
yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 
 
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla 
ve yazıyla tutanakta belirtilir. 
 
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin 
adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır. 
 



(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu 
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi 
tarafından imzalanır. 
 
Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili 
diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar 
arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 
 
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce 
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 
 
(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur. 
 
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının 
bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder. 
 
Toplantıya elektronik ortamda katılma 
MADDE 15- (1) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına elektronik ortamda 
katılım gerçekleştirildiği durumlarda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek 
işlemler Kanunun 1527nci maddesi, SPKn ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine 
ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. 
 
(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda 
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada 
belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.  
 
İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde 
genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Global Yatırım Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile 
yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler 
de aynı usule tabidir. 
 
İç Yönergenin yürürlüğü 
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge Global Yatırım Holding Anonim Şirketinin 23.05.2013 tarihli genel 
kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe 
girer. 
 

 


