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BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI  

 

Kuruluşundan beri çok ortaklı bir şirket olması nedeniyle GSD pay sahipleriyle, yatırımcılarla ve menfaat 

gruplarıyla olan ilişkilerini eşitlik, dürüstlük ve şeffaflık üzerine kurdu. Pay sahiplerine, yatırımcılara, diğer 

menfaat gruplarına eşit mesafede olmak, pay sahiplerimizin haklarını korumak ve yaptığımız tüm işlerde 

hesap verilebilir bir yapı kurmak ana önceliğimiz oldu. Benimsediğimiz bu ilkeler SPK’nın yayınladığı 

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yapılması gereken çalışmalara da temel teşkil etti. 

 

Şirketimiz’ce 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uygulanması zorunlu 

olanların tamamı uygulanmış olup, uygulanması zorunlu olmayanların ise aşağıda açıklananlar dışındakileri 

Şirketimiz’ce uygulanmıştır. 

 

“Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak 

yapılabilir ve bu hususta Esas Sözleşmeye hüküm konulabilir.” şeklindeki 1.3.11. numaralı Kurumsal 

Yönetim İlkesi, gerek görüşmeler gerekse oylamalar sırasında pay sahipleriyle pay sahibi olmayanların 

karıştırılabileceği ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle uygulanmamaktadır. 

 

“Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da 

tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı Esas Sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.” şeklindeki 1.5.2. 

numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi, Genel Kurul’un iş yükünü katlanılmayacak derecede artırabileceği ve 

geçici olarak pay edinilerek veya başka şekillerde kötüye kullanılabileceği gerekçesiyle 

uygulanmamaktadır. 

 

“Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal 

tablo bildirimleri, Türkçe’nin yanı sıra eş-anlı olarak İngilizce de KAP’ta açıklanır.” şeklindeki 2.1.3. 

numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi, Şirketimiz’ce uygulanmamakla birlikte, bu konudaki yatırımcı 

talebinin artma durumuna bağlı olarak değerlendirilecektir. Şirketimiz’in finansal tabloları, KAP’ta kamuya 

açıklandıktan sonra, Şirketimiz’in internet sitesinde Türkçe’ye ek olarak İngilizce de yayınlanmaktadır. 

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü, GSD Grubu şirketlerine ilişkin önemli gelişmeleri, İngilizce internet 

sitesinin “Investor Relations” kısmında “News From Group Companies” başlığı altında, Türkçe özel durum 

açıklamaları ile eş-anlı olmasa da, olabildiğince güncel olarak yayınlamaktadır. 

 

“Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.” 

şeklindeki 3.3.8. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi’ni uygulamayı, Şirketimiz, faaliyet gösterilen 

sektörlerde bunun yaygın bir uygulama haline gelmesi durumunda değerlendirecektir. 
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Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turgut Yılmaz’ın, Şirketimiz’i en geniş şekilde temsil ve 

ilzama münferit imzasıyla yetkili murahhas yönetim kurulu üyesi olması, “Şirkette hiç kimse tek başına 

sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.” şeklindeki 4.2.5. numaralı Kurumsal Yönetim 

İlkesi’nden ayrılsa da, bu yetki, uygulamada, olağanüstü durumlarda ve bu durumların gerektirdiği şartlar 

nedeniyle çok ender olarak kullanılmaktadır. 

 

“Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket 

sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP’ta açıklanır.” şeklindeki 4.2.8. 

numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi, Şirketimiz’ce yüksek maliyeti ve Türkiye’de yaygın bir uygulama 

olmaması nedeniyle uygulanmamaktadır. 

 

“Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız 

üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız 

üye sayısı ikiden az olamaz.” şeklindeki 4.3.4. numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, toplam 

yönetim kurulu üye sayısı 9 olan Şirketimiz’in 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi olması gerekirken, 

SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) 6.maddesi kapsamında Üçüncü Gruptaki ortaklıklar için 

öngörülen istisnadan dolayı, 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. 

 

“Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef 

zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma 

hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.” şeklindeki 4.3.9. numaralı Kurumsal Yönetim 

ilkesi uyarınca Şirketimiz’in yönetim kurulunda kadın üye oranı için hedef oran ve hedef zaman 

belirlememiş olmasının nedeni, bu tür bir belirlemenin bağlayıcılığından dolayı en uygun yönetim kurulu 

adayını belirlemede kısıtlayıcı olacağıdır. 

 

4.4.1. numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi’nde istenen elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı 

yapılması imkanı, Şirketimiz’ce sağlanmamaktadır. Bunun nedeni, Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin 

tamamının İstanbul’da yerleşik olması ve fiziki toplantılara katılamama durumunun çok seyrek olarak 

ortaya çıkmasıdır. 

 

4.4.7. numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca “yönetim kurulu üyesinin şirket dışında başka görev 

veya görevler almasının belli kurallara bağlanması veya sınırlandırılması ve şirket dışında aldığı görevlerin 

ve gerekçesinin grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle genel kurul toplantısında açıklanması” 

kuralı, Şirketimiz’in “Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”’sinde, “Bu 

kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi, bu hükme (yönetim kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı 

görevlerin, Şirket işleri için yeterli zaman ayırmasını önlememesi, çıkar çatışmasına yol açmaması ve 

Şirket’teki görevini aksatmaması) uyum durumunu toplantılara katılım, görevlerin yerine getirilmesi, çıkar 

çatışması ve diğer açılardan izler ve varsa aykırılıkları Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu 

Üyesi’nin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle yıllık 

faaliyet raporunda açıklanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Böylece, Şirketimiz’ce, yönetim kurulu üyesinin 

şirket dışında başka görev veya görevler alması, belli kurallara bağlanmak veya sınırlandırılmak yerine, iş 

yaşamının esnekliğini daraltmamak amacıyla bir komitece izlenerek yaratacağı olumsuz durumların 

yönetim kuruluna bildirilmesi şeklinde düzenlenmiştir; ayrıca, Şirketimiz’ce, yönetim kurulu üyesinin 

şirket dışında aldığı görevlerin açıklanması, genel kurul toplantısı yerine yıllık faaliyet raporunda olacak 
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şekilde düzenlenmiştir, bunda da genel kurul toplantısının iş yükünü artırıp katılımcıları sıkmama isteği 

etkili olmuştur.  

 

“Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer 

tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması 

esastır.” şeklindeki 4.6.5 numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca istenen açıklama, Şirketimiz’ce 

Faaliyet Raporu’nun “Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında yönetim kurulu ve üst 

düzey yönetici bazında verilmekte olup; kişi bazında açıklamanın, kişisel veri gizliliği kapsamında, gereken 

durumlarda ve gereken mercilere yapılması benimsenmiştir. 

 

Pay sahiplerimizi ve diğer yatırımcılarımızı Şirketimiz hakkında daha iyi bilgilendirmek ve 

aydınlatabilmek amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermekte olan internet sitemizdeki (ticaret 

siciline tescilli olan www.gsdholding.com.tr ve ayrıca www.gsd.com.tr ile www.gsdholding.com) 

Yatırımcı İlişkileri kısmını ve Şirketimiz Faaliyet Raporu’ndaki bilgilendirmeleri sürekli geliştirmekteyiz.  

 

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlanması amaçlı Esas Sözleşme 

değişiklikleri Şirketimiz’in 30 Mayıs 2013 tarihinde toplanan 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu’nca 

onaylanmıştır.  

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, www.gsdholding.com.tr alan adlı Şirketimiz internet sitesi, 

belirli bir bölümü Şirketimiz’ce kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülenmek ve bilgi 

toplumu hizmetlerine ayrılmak üzere, 27 Eylül 2013 tarihinde ticaret siciline tescillenmiş ve ilanı 3 Ekim 

2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır ve Şirketimiz bu kapsamdaki 

yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-

ŞİRKET Platformu üzerinden verilen “Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı” hizmetini almaya 

başlamıştır. 

  

http://www.gsdholding.com.tr/
http://www.gsd.com.tr/
http://www.gsdholding.com.tr/
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BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ  

 

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 

 

GSD Holding A.Ş. yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimin kurulması ve pay sahipleriyle ilişkilerin 

yürütülmesi amacıyla GSD Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bağlı olarak hizmet vermekte 

olan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 3 Ocak 2014 

tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum sağlamak amacıyla, 

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 12 Şubat 2014 tarihinde alınan kararla, belirtilen tebliğde yer alan 

kurumsal yönetim ilkelerinde verilen izin uyarınca Şirketimiz Mali İşler Bölümü’nce Şirketimiz Genel 

Müdürü Akgün Türer’e doğrudan bağlı olarak yerine getirilmekte ve bu kapsamda Şirketimiz Mali İşler 

Müdürü Güray Özer, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 

 

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi 

ve belgelere ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta, ortaklık pay sahiplerinin ortaklık 

ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakta, genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve 

incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamakta ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, 

esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamakta ve kurumsal 

yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası 

mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmekte ve izlemektedir. 

 

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 2014 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 

“Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyet Raporları” 4 Aralık 2014 ve 21 Ocak 2015 tarihlerinde Şirketimiz 

Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

 

Yetkili Unvanı Telefon E-posta Lisanslar 

Güray Özer Mali İşler Müdürü /  216 - 587 90 00 bilgi@gsdholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 

 Kur. Yön. Kom. Üyesi / 

Yat. İliş. Böl. Yöneticisi 

  Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 

Tuğba Arslan Mali İşler Yönetmeni / 216 - 587 90 00 bilgi@gsdholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 

 Yat. İliş. Böl. Üyesi   Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 

Namık Erten Mali İşler Yönetmeni / 216 - 587 90 00 bilgi@gsdholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 

 Yat. İliş. Böl. Üyesi   Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerini ilgilendiren konularda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), 

MKK e-YÖNET Portalı, Şirketimiz’in internet sitesinde duyurular yapmakta, gerekli yazışmaları 

hazırlamaktadır. Ayrıca web sitemizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün hazırlanması ve güncellenmesi, pay 

sahipleri ya da yatırımcılardan gelen soruların yanıtlanması, kurumsal yatırımcılarla toplantılar yapılması 

da söz konusu bölüm tarafından yerine getirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirketimiz pay 

sahiplerine ait kayıtları güvenli bir şekilde tutmakta ve periyodik olarak güncellemektedir.  
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2014 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne telefon, e-posta ve fax ile 304 adet başvuru yapıldı ve 

bunların 294 adedi yanıtlandı. Bu başvuruların içeriğini, büyük çoğunluğu iştirak satışında ve diğer 

konulardaki gelişmeler olmak üzere, faaliyet birimi, olağan genel kurul bilgilendirme, hisse fiyat 

performansı, iştirak birleşmesi, iştirak satış karı, iştirak satış süreci, iştirak satışı konusunda yayınlanan 

haberler, KAP açıklamasının anlamı, mali veri istemi, yönetim kurulu üye ücretleri, kar dağıtımı, kar payı 

kuponu sorusu, iştirak satışı için aracılık önerisi, iştirak satış gelirinin yatırılacağı sektörler, iştirak 

hakkında bilgi, görüşme istemi, eskiden kalma hisse senedine ilişkin belge sorusu, bedelsiz sermaye 

artırımı, akademik çalışmada kullanım amaçlı bilgi talebi oluşturdu. 

 

2.2. Pay Sahipleri’nin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

 

Pay sahiplerince Şirketimize yöneltilen ve ticari sır niteliği taşımayan tüm soru ve bilgi talepleri, Yatırımcı 

İlişkileri Bölümü tarafından, eşitlik ilkesi gözetilerek telefon, e-posta ve mektupla yanıtlanmaktadır. 

Yatırımcılarımız SPK mevzuatı gereği, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde bilgilendirilmekte, 

faaliyetlerimiz ve mali tablolarımız hakkında bilgi eksiği olan yatırımcılarımız öncelikle internet sitemize 

yönlendirilmektedir. Şirketimiz’in internet sitesinde (www.gsd.com.tr, www.gsdholding.com ve 

www.gsdholding.com.tr); genel kurul, sermaye artırımı ve kar dağıtımı gibi konularda pay sahipliği 

haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklamaya ve örneğin KAP’a 

gönderilen özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, sermaye artırımlarına ilişkin 

izahnameler, ihraç belgeleri ve tasarruf sahiplerine satış duyuruları, genel kurul toplantılarının gündemleri, 

katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, olağan 

genel kurul öncesi yönetim kurulunun genel kurula kar dağıtım önerisi ve bu konulardaki diğer duyurulara 

yer verilmektedir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. 

 

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 

2014 yılı içerisinde bu yönde bir talep gelmemiştir. 2012 yılına ilişkin Şirketimiz Olağan Genel Kurulu’nca 

onaylanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bazı hükümleri de içeren 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’na uyum amaçlı esas sözleşme değişiklikleri sonucu özel denetçi atanmasının 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’na tabi olduğu Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. 

 

2.3. Genel Kurul Toplantıları 

 

Şirketimiz’in 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak 

No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul adresinde 3 Haziran 2014 tarihinde Salı günü saat 14:30’da pay 

sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda asgari %25,00 nisaba karşılık 

%40,58 toplantı nisabı sağlanmıştır. Toplantılar sadece pay sahiplerinin katılımına açık olarak yapılmış 

olup, pay sahipleri dışındaki menfaat sahipleri ile medya toplantılara katılmamıştır. Toplantıya ait davet, 

kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nin 07/05/2014 tarih ve 8564 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay 

sahipleri ile önceden pay tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, 

bağımsız denetim şirketine e-posta ve telefon yoluyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilân ve toplantı günleri 

hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını 

teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı 

çerçevesinde, genel kurul öncesi faaliyet raporu, mali tablolar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, 

http://www.gsd.com.tr/
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vekaletname formu ve genel kurula ilişkin diğer belgeler ve genel kurul sonrası genel kurul tutanağı, 

katılanlar listesi, kar dağıtım tablosu ve genel kurul kararlarına ilişkin özel durum açıklaması “Kamuyu 

Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve 

Yatırımcı İlişkileri Portalı”nda ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.  

 

Şirketimiz’in kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı 

günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun 437.maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile 

Şirketimiz’in ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, 

 

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla GSD Grubu’nun ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve 

oy hakkı, Şirketimiz sermayesinde bulunan imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile 

imtiyazların niteliği hakkında bilgi. 

 

b) GSD Grubu’nun geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı 

ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu 

değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi. 

 

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil 

ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri, son 

on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile 

ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin 

yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar 

hakkında bilgi. 

 

ç) Şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı 

olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği 

hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri. (Şirketimiz’in 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul 

Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talepleri 

bulunmamaktadır.)  

 

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas 

sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, 

 

yatırımcılara ayrıca duyurulmaktadır. 

 

Şirketimiz’in 2013 yılına ait 3 Haziran 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, toplantı 

başkanlığını oluşturmak üzere oy toplama memuru ile tutanak yazmanını kendisi seçecek olan toplantı 

başkanının seçimi, 2013 yılı kar dağıtımı, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 2014 yılı 

bağımsız denetim şirketinin seçimi, Şirketimiz’ce bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 

belirlenmesi, 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey 

yöneticilerinin ücretlendirilmesi politikası, Şirketimiz’in Tekstil Bankası A.Ş.’nde sahip olduğu %75,50’lik 

hissesinin, Tekstil Bankası A.Ş.’nin 31.12.2013 tarihi itibarıyla denetimden geçmiş mali tabloları dikkate 

alınarak belirlenen toplam 668.810.011,63 Türk Lirası bedelle (işlem kapanış tarihi itibariyle Tekstil 

Bankası A.Ş.’nin net aktif değerindeki değişimin satışa konu hisse oranında satış bedeline yansıtılması 
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kaydıyla) Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)’e satılmasına ilişkin olarak alınan 

29.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 29.04.2014 tarihinde ICBC ile imzalanan hisse alım 

satım sözleşmesinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23.maddesi uyarınca önemli nitelikteki 

işlem kapsamında olması nedeniyle, satış işleminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 408/2-f.maddesi 

gereğince Genel Kurul’un onayına sunulması ve 4 adet okunmuş sayılmayı kapsayan toplam 12 adet 

önerge, pay sahipleri ve Yönetim Kurulu’nca verilmiş ve önergelerin hepsi kabul edilmiştir; tevdi eden 

temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirimler, 2014 ve izleyen 

yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, Şirket’in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’ler ve bundan elde etmiş 

olduğu gelir veya menfaat hususunda açıklama, 2013 yılı içerisinde 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 yapmadığı ve Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren 

ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir 

başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği ve Şirketimiz’in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst 

düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesine ilişkin politikası, ayrı bir gündem maddesi ile dönem içinde 

yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konudaki politika değişiklikleri pay sahiplerinin 

bilgisine sunulmuştur; yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu görüşülmüş ve mali 

tablolar, yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibraları ve Yönetim Kurulu 

Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 

395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi 

konuları görüşülerek onaylanmıştır. 

 

Genel kurul öncesi katılımı kolaylaştırmak amacıyla, pay sahipleri ve temsilcileri ile aracı kuruluşlara, 

telefonla ve e-postayla bilgilendirme ve dosya iletilmesi yoluyla destek hizmeti verilmiştir.  

 

Genel kurul toplantı başkanınca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 

uyarınca genel kurulun yürütülmesinde yardımcı olması için, Şirketimiz’ce genel kurul toplantısı akış metni 

hazırlanmakta ve bu metin üzerinden toplantı öncesi hazırlıklar, uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmakta ve 

Şirketimiz genel kurul toplantı başkanı gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve 

anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna gerekli özeni göstermektedir.  

 

Genel kurulda tüm pay sahiplerine eşit davranılmış olup, pay sahiplerinin sorduğu sorular ticari sır ve 

kamuya açıklanmamış bilgiler kapsamına girmediği sürece cevaplandırılmış ve pay sahiplerine 

düşüncelerini açıklama imkanı tanınmıştır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap 

verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde “Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü” tarafından yazılı olarak cevaplanır. Şirketimiz’in 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’nda pay sahiplerinin bu kapsamda herhangi bir sorusu bulunmamaktadır. 

 

Şirketimiz’in 2013 yılına ait 3 Haziran 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, gündemde özellik 

arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında 

sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları 

cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır. 
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Şirketimiz’in 2013 yılına ait 3 Haziran 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 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 yapmadığı ve Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının 

işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür 

ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği, ayrı bir gündem 

maddesi ile, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve genel kurul tutanağına işlenmiştir. Bu toplantı için, 

yukarıda sayılan kişilerin dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerden, 

kendileri adına Şirket’in faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi 

verilmesini teminen, gündeme eklenmek üzere Yönetim Kurulu’nu bilgilendiren olmamıştır. 

 

Şirketimiz’in 2013 yılına ait 3 Haziran 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim 

Kurulu’nda karar alınabilmesi için, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel 

Kurul’a bırakıldığı herhangi bir işlem gündem konusu olmamıştır.  

 

Şirketimiz’in 2013 yılına ait 3 Haziran 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 31 Mayıs 2012 

tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu’nca onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm 

bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile Şirket’in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik 

olmadığı hakkında, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile, pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 

Şirketimiz’in bağış ve yardımlara ilişkin politikası, Şirketimiz Faaliyet Raporu’nun “Bağış ve Yardım” 

başlıklı kısmında ve GSD Holding kurumsal internet sitesi www.gsd.com.tr, www.gsdholding.com ve 

www.gsdholding.com.tr adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. 

 

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları  

 

Şirketimiz’in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir 

payı için bir oy hakkı vardır ve oy hakkında bir imtiyazı yoktur. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 389.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri 

Alınan Paylar Tebliği’nin 18.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin 

düzenlemeleri ile TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde Şirket tarafından kontrol edilen GSD Dış Ticaret 

A.Ş. ile GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip oldukları sırasıyla 11.224.221,744 

TL ve 430.000,00 TL nominal değerindeki GSD Holding A.Ş. payları, 3 Haziran 2014 tarihinde yapılan 

2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamış 

ve oy hakları donduğundan oylamalara katılmamıştır. 

 

Azlık payları Şirket yönetiminde temsil edilmemektedir. Azlık hakları, Şirket Esas Sözleşmesi ile 

sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamıştır ve azlık haklarının kapsamı 

Şirket Esas Sözleşmesi ile düzenlenerek genişletilmemiştir. 

  

http://www.gsd.com.tr/
http://www.gsdholding.com.tr/
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2.5. Kar Payı Hakkı 

 

Şirket’in 2013 yılı Olağan Genel Kurulu, 3 Haziran 2014 tarihinde, Şirket’in, Kurumsal Yönetim İlkeleri 

kapsamında, 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "iştirak ve bağlı ortaklıkların büyüme 

planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması 

yoluyla büyümenin finansmanı için, karların olağanüstü yedeklerde biriktirilerek, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, iç 

kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesini ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirket’in likidite durumu dikkate alınarak, söz 

konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. Şirketimiz’in kar dağıtım politikası 

Şirket’in kurumsal internet sitesinde ve Faaliyet Raporu’nda yer almaktadır. 

 

Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kar dağıtımına ilişkin pay sahiplerine herhangi bir imtiyaz 

tanınmamıştır. 

 

Şirketimiz’in 2013 yılına ait 3 Haziran 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, karın 

dağıtılmaması kararlaştırılmış olup, bunun nedeni, Şirket’in, kar dağıtım politikasında açıklandığı gibi, 

karlarını büyüme amaçlı kullanmak üzere biriktirmeyi ve birikmiş karlarını iç kaynaklardan bedelsiz 

sermaye artırımlarında pay olarak dağıtmayı benimsemiş olmasıdır. 

 

2.6. Payların Devri 

 

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  

 

Şirketimiz’in 30 Mayıs 2013 tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu’nca onaylanan 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’na uyum amaçlı esas sözleşme değişiklikleri kapsamında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde yer alan 

pay devir kısıtlamaları tamamıyla kaldırılmıştır.  
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BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK  

 

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği  

 

GSD Holding kurumsal internet sitesi www.gsd.com.tr, www.gsdholding.com ve www.gsdholding.com.tr 

adreslerinde hizmet vermektedir. Bu belirtilen sitelerde GSD Holding A.Ş. ve iştirakleri hakkında bilgiler 

Türkçe ve İngilizce olarak ayrıntılıca yer almakta ve düzenli bir şekilde güncellenmektedir. Şirketimiz 

kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hususlara yer verilmektedir. 

 

Şirketimiz’in finansal tabloları, KAP’ta kamuya açıklandıktan sonra, Şirketimiz’in internet sitesinde 

Türkçe’ye ek olarak İngilizce de yayınlanmaktadır. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524.maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 31 Mayıs 2013 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair 

Yönetmelik”in 5.maddesi uyarınca, www.gsdholding.com.tr alan adlı Şirketimiz kurumsal internet sitesi, 

belirli bir bölümü Şirketimiz’ce kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülenmek ve bilgi 

toplumu hizmetlerine ayrılmak üzere, 27 Eylül 2013 tarihinde ticaret siciline tescillenmiş ve ilanı 3 Ekim 

2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır ve Şirketimiz bu kapsamdaki 

yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-

ŞİRKET Platformu üzerinden verilen “Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı” hizmetini almaya 

başlamıştır.  

 

Şirketimiz’in ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmış gerçek kişi pay sahipleri 

tablosu, pay miktarı ve oranları ile imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler, internet sitemizde sürekli güncellenerek 

kamuya açıklanmaktadır. 

 

3.2. Faaliyet Raporu 

 

Şirketimiz, yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru 

bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamakta ve Şirketimiz faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nde sayılan bilgilere yer verilmektedir. 

  

http://www.gsd.com.tr/
http://www.gsdholding.com.tr/
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BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ 

 

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  

 

Pay Sahipleri: Kendilerini ilgilendiren hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, KAP, MKK e-

YÖNET Portalı, Şirket internet sitesi (MKK e-ŞİRKET Portalı), gazete ilanları aracılığıyla ve ayrıca yazılı 

bildirim, elektronik posta ve genel kurul toplantılarında yapılan açıklamalar yoluyla yapılmaktadır. 

 

Çalışanlar: Kendilerini ilgilendiren hususlarda çalışanların bilgilendirilmesi, şirket içi ortak dosya erişimi 

ve şirket içi elektronik posta sistemi aracılığıyla ve ayrıca toplantılar düzenlenerek, yazılı olarak ve acil 

durumlarda telefonla yapılmaktadır.  

 

Düzenleyici ve Diğer Kurumlar: BIST, SPK, MKK, BDDK ve diğer kurumların kendilerini ilgilendiren 

hususlarda bilgilendirilmesi, KAP, MKK e-YÖNET Portalı ve Şirket internet sitesi (MKK e-ŞİRKET 

Portalı) aracılığıyla ve ayrıca yazılı bildirim, elektronik posta ve telefonla yapılmaktadır. 

 

Müşteriler ve Tedarikçiler: Şirketimiz bir Holding şirketi olarak, iştiraklerine dışarıdan mal ve hizmet 

alımının merkezileştirilerek tek elden karşılanması yoluyla merkezi sevk ve idare hizmeti ve grup 

şirketlerinin işlerinin gerektirdiği kadar Şirket bünyesinde avukat çalıştırarak merkezi hukuk müşavirliği 

hizmeti vermektedir. Merkezi mal ve hizmet alımı sayesinde, personel ve zaman tasarrufu, maliyet avantajı, 

alınan mal ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz, mal ve hizmet tedarikçileriyle 

ilişkilerini, “GSD Grubu Satınalma ve Avans Yönetmeliği”ne uygun olarak kurumsal bir şekilde ve 

önceden teklif alma yoluyla seçilen tedarikçilerle yapılan sözleşmeler çerçevesinde yürütmekte, alınan mal 

ve hizmet kalitesinin uygun maliyetle yüksek seviyede tutulması için piyasa araştırması yapılarak 

gerektikçe tedarikçi değişimi yapılmaktadır. Şirketimiz, finans bölümü ve bilgi teknolojileri bölümü 

hizmetlerini bağlı ortaklığı GSD Yatırım Bankası A.Ş.’nden sağlamaktadır. GSD Grubu şirketleri arasında, 

bir grup şirketince diğer grup şirketleri için katlanılan giderlerin ilgili şirketlere dağıtılarak yansıtılmasında 

“GSD Grubu Gider Dağıtım ve Yansıtma Yönetmeliği” hükümleri uygulanmaktadır. 

 

Menfaat sahiplerinin Şirketimiz’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal 

Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için Şirketimiz’in internet 

sitesinde açıklanan kyk@gsdholding.com.tr ve dsk@gsdholding.com.tr şeklinde e-posta adresleri 

oluşturulmuştur. 

 

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı  

 

Şirket Personel Yönetmeliği’nin “Çalışanların Şirket Yönetimi’ne Katılımı” başlıklı kısmında belirtildiği 

üzere, Şirketimiz’in her kademedeki çalışanları genel konularda ya da hizmet verdikleri birimin çalışma 

şekliyle ilgili konularda önerilerini, eleştirilerini, yakınmalarını, şirket hiyararşisi içerisinde, rahatça ilgili 

birimlere ya da üstlerine iletmeye teşviklenmektedirler. Bu şekilde gelen öneri, eleştiri veya yakınmalar, 

ciddiyetle değerlendirilmekte, eğer iyileştirici ve uygulanabilir bulunurlarsa, ilgili iş ya da prosedür yeniden 

düzenlenmektedir.  

 

mailto:kyk@gsdholding.com.tr
mailto:dsk@gsdholding.com.tr
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Menfaat sahiplerinin yönetime katılabilmesi amacıyla, Şirketimiz’in yönetimi ve faaliyetleri konusundaki 

görüşlerini Şirketimiz’e iletebilmeleri için Şirketimiz’in internet sitesinde açıklanan 

yonetimekatilim@gsdholding.com.tr şeklinde e-posta adresi oluşturulmuştur. 

 

4.3. İnsan Kaynakları Politikası  

 

Şirketimiz işe alım politikaları oluştururken ve kariyer planlamaları yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit 

fırsat sağlanması ilkesini benimsemekte, yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa 

sebep olabileceği öngörülen durumlarda ise yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda 

halefiyet planlaması hazırlamaktadır. 

 

Personel alımına ilişkin kıstaslar “GSD Holding A.Ş. Personel Yönetmeliği”de belirlenmiştir. GSD Grubu, 

ağırlıklı olarak finans ve bankacılık alanlarında hizmet verdiğinden ve 3 grup şirketinin payları BIST’te 

işlem gördüğünden, gerek işe alımlarda gerek sonrasında iş tanımını karşılayabilen deneyim ve eğitim 

seviyesi yüksek bir işgücünü elinde bulundurmayı insan kaynakları politikasının temeli saymaktadır. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan Şirket’in “İnsan Kaynakları Politikası”, Şirketimiz 

internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. 

 

Şirketimiz çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranır, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının ortaya 

çıkarılması ve eksikliklerinin giderilmesi suretiyle, Şirketimiz’de işine, konusuna hakim kişilerin 

çalıştırılması amaçlanır. Çalışanların çalışma alanlarına yönelik mesleki eğitim, lisans ve sertifikaları 

almalarını ve kendilerini geliştirmelerini desteklemekte ve teşvik etmektedir. 

 

Şirketimiz finansal durum, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme 

toplantıları yaparak görüş alışverişinde bulunur. 

 

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir. 

Çalışanlarla ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamış olup, bölüm müdürleri, kendilerine 

bağlı çalışanlar yönetilebilir sayıda olduğundan, çalışanlarla üst yönetim arasındaki iletişimi sağlamakta 

yeterli olmaktadırlar.  

 

Şirket çalışanlarımızın görev tanım ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri yöneticileri 

tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Çalışanların verimli olmasına önem verilir ve çalışanın işini 

etkin ve verimli bir şekilde yapabilmesi için kendisine gerekli ortamın yaratılmasına en yüksek özen 

gösterilir. Şirketimiz’in şuanki durumda çalışanlarına yönelik pay edindirme planı bulunmamaktadır. 

 

Şirketimiz’de çalışanlar arasında hiçbir şekilde ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmasına izin verilmez, 

çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır, 

terfi ve ücret değerlendirmelerinde liyakata önem verilir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda bir yakınma 

gelmemiştir. 

 

Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda rahat bir şekilde çalışmalarını sağlayacak gerekli önlemler 

alınır. 

  

mailto:yonetimekatilim@gsdholding.com.tr
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Şirketimiz, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını 

desteklemeyi, faaliyet gösterilen sektörlerde bunun yaygın bir uygulama haline gelmesi durumunda 

değerlendirecektir.  

 

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan Şirket’in “Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası”, 

Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. 

 

GSD Eğitim Vakfı, ülkemizde eğitim kalitesi yükseltilmeden kalkınmanın tam olarak sağlanamayacağı 

görüşünden yola çıkan GSD Holding A.Ş. kurucu pay sahiplerince 1996 yılında kuruldu. GSD Eğitim 

Vakfı, bugüne kadar iki adet ilköğretim okulunu bitirip Milli Eğitim Bakanlığı’na devretti. Bu okullardan 

ilki 1998 yılında İstanbul Bahçelievler’de, ikincisi ise Marmara depreminin yaralarının sarılmasına katkıda 

bulunmak amacıyla 2001 yılında Yalova ili Çiftlikköy ilçesinde hizmete açıldı. Halen söz konusu iki okula 

destek vermeyi sürdüren Vakfımız, Rize’nin Çayeli belediyesi sınırları içerisinde bulunan 20 derslikli 

Hasan Yılmaz İlköğretim Okulu’na 14 derslik eklenmesi ve okulun günün ihtiyaçlarına uygun hale 

getirilmesi çalışmalarını Şubat 2009’da tamamladı. Ayrıca, GSD Eğitim Vakfı, İstanbul Küçükyalı Güzide 

Yılmaz İlköğretim Okulu’nun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
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BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU 

 

5.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu 

 

Şirket’çe 2013 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum amacıyla yapılan anasözleşme 

değişiklikleri sonucu pay devir kısıtının kalkması ve artık paylarda tam kaydileşmenin sağlanmasından 

dolayı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 485.maddesine uygun olarak, Şirket’in nama yazılı (A), (B) 

ve (C) Grubu paylarının hamiline yazılı türe dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 7., 8. ve 

9.maddelerinin değiştirilmesi 3 Haziran 2014 tarihinde toplanan GSD Holding A.Ş.’nin 2013 Yılı Olağan 

Genel Kurulu’nca onaylanmış ve 12 Haziran 2014 tarihinde ticaret siciline tescillenmiştir. 

 

Şirketimiz Anasözleşmesi’nin 11.maddesine göre, Genel Kurul’ca Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

uyarınca seçilecek 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun, 2’si SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde 

belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere 5 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek 

adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise 

(C) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından en fazla 3 yıl için genel kurulca seçilir, 

tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. D Grubu paylar hamiline yazılı olup BIST’te işlem 

görmektedirler. (A), (B) ve (C) Grubu paylar ise hamiline yazılı olup, borsada işlem görmemektedirler.  

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nden, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlandığı üzere, Yönetim 

Kurulu üyeliği dışında Şirket’te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket’in günlük iş 

akışına ve olağan faaliyetlerine katılmayan Mehmet Sedat Özkanlı, Anna Gözübüyükoğlu, Murat Atım, 

Ergün Aral, Cezmi Öztürk, İsmail Sühan Özkan ve Ekrem Can bu anlamda icracı olmayan üyeler, 

Murahhas Üye olan Mehmet Turgut Yılmaz ile Şirketimiz Genel Müdürü Akgün Türer ise bu anlamda 

icracı üyelerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyeler Mehmet Sedat Özkanlı ve Anna 

Gözübüyükoğlu’dur. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, görev dağılımları, Şirketimiz 

dışındaki grup-içi grup-dışı ayrımlı görevleri, özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Şirketimiz Faaliyet 

Raporu’nun “Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında sunulmaktadır.  

 

Şirketimiz’de, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür’ün yetkileri, Türkiye’deki yasal mevzuatta 

düzenlendiği şekildedir. Şirketimiz’de Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi 

değildir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turgut Yılmaz, Şirketimiz’i en geniş şekilde temsil 

ve ilzama münferit imzasıyla yetkili murahhas yönetim kurulu üyesidir. 

 

2012 yılında Aday Gösterme Komitesi görevini yapan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi’ne 

Şirketimiz’in 31 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurulu’nca yönetim kuruluna seçilmek üzere (A) grubu 

pay sahibi Mehmet Turgut Yılmaz’ca 2 bağımsız üye aday gösterilmiştir. Şirketimiz Denetimden Sorumlu 

Komitesi’nce hazırlanan adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin raporun tarihi 13 

Nisan 2012 olup, aynı gün Şirketimiz Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2014 yılında mevcut üyelerin görev 

süreleri dolmadığından ve başka bir sebeple mevcut üyeliklerde bir boşalma olmadığından bağımsız 

yönetim kurulu üyesi seçimi yapılmamıştır. 2014 yılında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket 

Yönetim Kurulu bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, 

Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir. Şirketimiz’in BIST’te işlem 

gören (D) Grubu payları yönetim kuruluna herhangi bir aday gösterme imtiyazına sahip değildir. Yukarıda 

belirtildiği gibi, Şirketimiz Anasözleşmesi’nin 11.maddesine göre, Şirketimiz’in 9 yönetim kurulu üyesinin 
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tamamı Şirketimiz’in borsada işlem görmeyen (A), (B) ve (C) Grubu paylarının sahiplerince aday 

gösterilmektedir.  

 

2014 yılında, Şirketimiz’in bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığının ortadan kalkması, istifası 

ve görevlerini yerine getiremeyecek duruma gelmesi gibi bir durum olmamıştır. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu Üyesi’nin başka bir şirkette 

yönetici ya da Yönetim Kurulu Üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, 

söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin Şirket’teki görevini aksatmaması esastır. 

Şirketimiz’in “Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”’si uyarınca, bu 

kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi, bu hükme uyum durumunu toplantılara katılım, görevlerin yerine 

getirilmesi, çıkar çatışması ve diğer açılardan izler ve varsa aykırılıkları Yönetim Kurulu’na bildirir. 

Yönetim Kurulu Üyesi’nin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı 

yapılmak suretiyle yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin görev 

dağılımları ve Şirketimiz dışındaki grup-içi grup-dışı ayrımlı görevleri Şirketimiz Faaliyet Raporu’nun 

“Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında sunulmaktadır. 

 

Halihazırda bir kadın üye içeren Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı için hedef oran ve hedef 

zaman belirlenmemiş olup, bundan sonraki yönetim kurulu seçimlerinde uygun kadın aday bulunması 

halinde tercih sebebi olacaktır. GSD Grubu şirketlerinde üst düzey kadın yönetici çalıştırılmasına en 

yüksek özen gösterilmekte ve her seviyede kadın-erkek çalışan dengesinin sağlanmasına çalışılmaktadır. 

 

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

 

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’ne göre, yönetim kurulu, ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezi ya 

da uygun görülen yerde en az 6 üyenin iştiraki ile toplanır ve en az 5’inin olumlu oyu ile karar alır. 

Yönetim kurulu kararları, fiziki katılımlı toplantı sonucu alınabileceği gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun 390.maddesinin 4.fıkrasındaki “üyelerden birinin yazılı önerisini diğer üyelerin yazılı olarak 

onaylaması” yöntemiyle de alınabilir.  

 

Her ay yapılan GSD Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının mali durumlarının incelendiği toplantılar 

öncesinde yönetim kurulu üyelerine holding ve bağlı ortaklıklarının mali tabloları ve bununla ilgili 

tespitleri içeren ayrıntılı raporlar verilmektedir. “Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 Yılı Görev 

Dönemlerindeki Toplantı Sayıları ve Katılım Durumu” başlıklı tablo, Faaliyet Raporu’nun “Organizasyon 

Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında sunulmaktadır. 

 

Toplantıların tarihleri yıllık olarak belirlenir ve tüm üyelere yazılı olarak duyurulur. Yönetim kurulu, 

yönetim kurulu başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Şirketimiz Yönetim 

Kurulu’nun çalışmaları, Şirketimiz “Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” 

uyarınca yürütülür.  

 

Şirketimiz’ce yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, 

şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigortalatılmamıştır. 

 

Şirketimiz’ce elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanmamaktadır. 
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Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu 

toplantılarının gündemini belirler. Toplantılar başkan ya da başkan vekili tarafından daha önceden üyelere 

dağıtılmış gündem dahilinde yapılır. Yönetim kurulu üyeleri, toplantıdan önce yönetim kurulu başkanına 

gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir.  

 

Yönetim kurulunda Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin her birinin bir oy hakkı bulunur, ağırlıklı oy hakkı 

veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmakta, 

Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama 

yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş 

açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri, olduğu takdirde karar zaptına geçirilecek 

olup, 2014 yılındaki toplantılarda böyle bir karşı oy gerçekleşmemiştir. 

 

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin ayrıntılı bilgiler, Faaliyet Raporu’nun 

“Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında sunulmaktadır.  

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan 

komitelerden oluştuğundan, bu komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin olarak, Şirketimiz 

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kuralları yeterli görüp ayrı bir belirleme 

yapmamıştır. Bu yüzden, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev alanları ve 

çalışma esasları, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kapsamda, Şirketimiz Faaliyet Raporu’nun 

“Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında sunulmaktadır. Şirketimiz komitelerine üye 

atamaları KAP’ta açıklanmaktadır.  

 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler, her biri 2’şer üyeden oluşan Kurumsal Yönetim 

Komitesi, Denetimden Sorumlu Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi olup, Denetimden 

Sorumlu Komitesi’nin başkan dahil her iki üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken 

Saptanması Komitesi’nin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ve her üç komitenin üyeleri de 

icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Şirket’in 2 adet bağımsız yönetim kurulu 

üyesi olduğu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite’nin üyelerinin tamamı 

ile diğer iki komitenin ise başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerektiği için, 

bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ikisi de (Mehmet Sedat Özkanlı ve Anna Gözübüyükoğlu), zorunlu 

olarak, iki komitede birden görev almaktadır. Şirketimiz’de icra başkanı/genel müdür Yönetim Kurulu 

bünyesinde oluşturulan komitelerde görev almamaktadır. 

 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü 

kaynak ve destek Yönetim Kurulu’nca sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına 

davet edebilir ve görüşlerini alabilir. 
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Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak gereksindikleri konularda 

bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaları durumunda, aldıkları danışmanlık hizmetlerinin bedeli 

Şirketimiz’ce karşılanmaktadır. 2014 yılında Şirketimiz komitelerinin aldığı bir danışmanlık hizmeti 

bulunmamaktadır. 

 

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler, yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirip kaydını 

tutmaktadır. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta 

toplanmaktadır.  

 

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, 

uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 

çatışmalarını belirleyerek, kurumsal yönetim ilkeleri karşısında Şirket’in durumunu sürekli olarak 

izlemekte ve uyum durumunu artırmak için yapılması gerekenleri belirlemekte, Şirket’in politikalarına 

ilişkin kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından öneri geliştirmekte, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 

Raporu’nu hazırlamakta ve çalışma sonuçları, öneri ve raporlarını Yönetim Kurulu’na iletmekte, yatırımcı 

ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmekte ve bu şekilde Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

derecesini belirlemeye ve artırmaya yönelik görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir. SPK Kurumsal 

Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret 

Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine 

getirmektedir. 

 

Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketimiz’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 

düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin 

yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta; risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmekte; 

her yıl çeyrek dönem sonları itibarıyla 4’er adet solo ve konsolide bazda rapor hazırlayarak Şirketimiz’in 

solo ve konsolide bazda risk durumunu değerlendirmekte, varsa tehlikelere işaret ederek, çareleri 

göstermekte ve bu raporları Yönetim Kurulu’na vermekte ve bağımsız denetçiye de göndermektedir.  

 

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Şirketimiz’in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya 

açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. 

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim 

sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu 

Komite’nin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Şirketimizin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile 

bu kuruluşlardan alınacak hizmetler, Denetimden Sorumlu Komite’ce belirlenmekte ve yönetim kurulunun 

onayına sunulmaktadır. Şirketimiz’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak  

şikayetlerin Şirketimiz’e ulaştırılması, Şirketimiz çalışanlarının, Şirketimiz’in muhasebe ve bağımsız 

denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi için 

dsk@gsdholding.com.tr adresine e-posta gönderilebilmektedir. Bu konudaki bildirimlerin incelenmesi ve 

sonuca bağlanması, ilk değerlendirme, ön soruşturma, görüş alma, savunma alma, son değerlendirme ve 

karar verme ile inceleme sonucunu yönetime bildirme aşamalarından geçirilerek Denetimden Sorumlu 

Komite’ce gerçekleştirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak konsolide yıllık ve 

konsolide ara dönem finansal tabloların Şirketimiz’in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna 

ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketimiz’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin 

görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmektedir. 

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere en az yılda dört kere toplanmakta ve toplantı 

sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları yönetim kuruluna sunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite 

mailto:dsk@gsdholding.com.tr
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2014 yılında 7 kere toplanmış olup  bir toplantısında Yönetim Kurulu’na 2014 yılı SPK bağımsız 

denetimini yapacak bağımsız denetim şirketinin önerisini, diğer dört toplantısında da üç ara dönem ve bir 

yıllık olmak üzere dört döneme ilişkin Şirketimiz’in konsolide mali tabloları ve dipnotlarının onaylanarak 

Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasını, bir toplantısında “Şirketimiz’in muhasebe ve iç kontrol sistemi 

ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirketimiz’e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, 

Şirketimiz çalışanlarının, Şirketimiz’in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin 

gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri”, bir 

toplantısında da Şirketimiz’in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliğinin gözden 

geçirilmesini kararlaştırmıştır. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili 

tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak 

bildirmektedir. Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Şirketimiz’in konsolide finansal tabloları ve 

konsolide faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı 

tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemesi ve gerçeği 

dürüstçe yansıtması için, Şirket’in muhasebesi ve finansal raporlarının ilgili mevzuat ve standartlara uyum 

durumunu ve kapsam ve içeriğinin yeterliğini gözeterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir. 

 

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması  

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin oluşturduğu risk yönetim sistemi ve GSD Holding A.Ş. Genel 

Müdürü ve Mali İşler Bölümü ile hizmet desteği alınan GSD Yatırım Bankası A.Ş. Hazine Bölümü ve Bilgi 

Teknolojileri Bölümü arasında görev ve işleyiş paylaşımı ile oluşturulan iç kontrol sistemi etkin olarak 

çalışmaktadır. 

 

GSD Holding’in aktiflerinin büyük kısmını oluşturan bankacılık segmentinde faaliyet gösteren Tekstil 

Bankası A.Ş. ve GSD Yatırım Bankası A.Ş. bünyesinde mevcut yasal düzenlemeler ve mevzuat 

doğrultusunda oluşturulmuş bulunan risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol birimleri bulunmaktadır.  

 

5.5. Şirket’in Stratejik Hedefleri 

 

GSD Holding A.Ş. olarak stratejimiz; elde edilen karları bünyede tutarak ve nakit sermaye artırımları 

yoluyla edinilen özkaynakları ve özkaynaklar ile uyumlu risk seviyesini geçmemek üzere uygun şartlarda 

sağlanan yabancı kaynakları kullanarak, değer yaratılabileceği öngörülen sektörlere aşırı risklerden 

kaçınmamızı sağlayan bir risk yönetimi çerçevesinde yatırımlarımızı yönlendirmektir. 

 

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen genel şirket stratejisi çerçevesinde, Genel Müdür, Murahhas Üye veya 

diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nce Grup’un ve genel ekonomik ortamın şartları gözetilerek oluşturularak 

kendisine önerilen stratejik hedefleri onaylar ve bu stratejik hedeflerin uygulanmasını ve hedeflere ulaşma 

derecesini bu konuda yetkilendirilen Genel Müdür, Murahhas Üye veya diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nce, 

gerekiyorsa gecikmeksizin yapılan olağanüstü toplantılarda ya da en geç aylık faaliyetlerin ve geçmiş 

performansın gözden geçirilip değerlendirildiği olağan toplantılarda kendisine sunulan bilgilendirme 

vasıtasıyla izler, önceden belirlenen stratejik hedeflerde gereken güncellemeleri yapar. 

 

Şirketimiz’in “Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin Değerlendirme”, Faaliyet 

Raporu’nun “Finansal Durumun ve Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi” başlıklı kısmında 

sunulmaktadır.  

  



                             KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 
                                                                                                                                                        31.12.2014 
 

 

 

19 

 

 

5.6. Mali Haklar 

 

Esas Sözleşmemiz’de belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla 

verecekleri hizmet karşılığı olarak ödenecek ücretin şekli ve tutarı genel kurul tarafından belirlenmektedir. 

3 Haziran 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.750 TL ücret 

ödenmesine karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan “Yönetim Kurulu Üyesi ve 

İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici Ücretlendirme Politikası”, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmakta 

ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara 

bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Konsolidasyona dahil grup şirketleri ayrımında ve 

yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yönetici bazında hazırlanan “Yönetim Kurulu Üyelerine ve 

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler” başlıklı 

tablo, Şirketimiz Faaliyet Raporu’nun “Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında 

sunulmaktadır.  

 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin 

performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Grup bazında, bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde tutulmaktadır.Yönetim Kurulu üyelerinin mali 

haklarının saptanmasında yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını 

yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.  

 

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiştir, kredi kullandırmamıştır, 

verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamıştır ve şartlarını iyileştirmemiştir, üçüncü bir kişi 

aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. 

Şirket’in bağlı ortaklığı olan bankaların olağan faaliyetleri çerçevesinde kullandırdığı nakdi ve gayrinakdi 

krediler bunun dışındadır. 

 

 


