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1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI 
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 
prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki 
bölümlerde yer almaktadır. 
 
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ 
Şirketimizin, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, 
yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaşılması konusu Kurumsal Yönetim Uyum Görevlisi 
Özcan CAN tarafından yürütülmektedir. 
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere 
uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.  



    

İletişim bilgileri: 
Tel: 0212 290 25 90 pbx 
Faks: 0212 290 25 96 
E-mail adresi: ocan@gulerholding.com.tr 
Web: www. gulerholding.com.tr 

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI 
Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Sözlü ve 
mail ortamında gelen bilgi taleplerine ilişkin istenilen bilgiler doğru olarak kendilerine aktarılacaktır. 
Şirketi pay sahiplerini ilgilendirecek nitelikteki kararları www.kap.gov.tr ve www.gulerholding.com.tr 
adresinde duyurulacaktır. 
 
4. GENEL KURULA KATILIM HAKKI VE GENEL KURUL BİLGİLERİ 
4.1 Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda 
pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel 
kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. 
4.2 Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması 
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine 
duyurulur. 
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy 
hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay 
sayısı ve oy hakkı, 
b) Şirketin ve geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket 
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin 
gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları 
ve yıllık finansal tabloları, 
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi 
varsa,azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; 
d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, 
e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas 
sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, 
f) Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak 
Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe 
yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde 
gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak 
çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır. 
g) 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 nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi 
için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi 
verilir.12. numaralı bölümde belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı 
olan kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel 
kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. 
h) 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 bulunurlar. 
I) Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis 
etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya 
mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. Önemli nitelikteki işlemler genel 
kurul onayı olmaksızın icra edilemez. Söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararlarında bağımsız 



    

üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Şu kadar ki bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı olmaksızın 
önemli nitelikteki işlemler genel kurul onayına sunulamaz. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
onaylaması halinde söz konusu işlemler, kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya 
duyurulur ve genel kurul onayına sunulur. Bu tür işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması 
durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve 
karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Bu hususa ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer 
verilir. 
 
5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI 
Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır; her pay sahibine, 
oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı ana sözleşme ile sağlanmıştır. Ana sözleşmenin 
8. maddesine göre, (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) 
grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu 
pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay 
ihdas edilemez. Ana sözleşmenin 26. Maddesine göre, Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu 
(TTK) Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul 
tarafından tasfiye kararı alınması durumunda, bu karar A grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek 
mahiyette ise, A grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça 
geçerli olmaz. Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişi veya kurumun temsilci olarak vekaleten oy 
kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.Azınlık haklarının kullanılmasında azami özen 
gösterilir. 
 
6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI 
Şirketin kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Kâr dağıtımı yasal süreler içinde 
gerçekleştirilmektedir. Dağıtılacak kâr tutarı, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate 
alınmak suretiyle belirlenmektedir. 
 
7. PAYLARIN DEVRİ 
Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır. 
 
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara 
zamanında, tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme 
politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama 
zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta yer aldığı biçimde yerine 
getirildiği için SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.Bölüm madde 2.1.1. belirtilen biçimde 
bilgilendirme politikası aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 
 
1- Bilgilendirme Politikamızın Ana Çerçevesi: 
Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda 
açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Bilgilendirme 
Politikamız açıklık ve şeffaflık ilkeleri üzerine oturmakta, pay sahipleri ile menfaat sahiplerimiz eşit, 
adil ve doğru bir biçimde bilgilendirilmektedir.Kamuya açıklanacak bilgilerin pay sahipleri, menfaat 
sahipleri ve diğer ilgili tüm taraflara en geniş kanallardan ulaştırılmasını sağlamak amacıyla gerekli 
teknik altyapı hazırlanmıştır. 
 
2- Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Kapsamı: 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun; Seri IV No: 1 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim 
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar” Tebliği, Seri VIII No: 54 sayılı “Özel Durumların Kamuya 



    

Açıklanmasına İlişkin Esaslar” Tebliği ile BİST düzenlemeleri SPK ilke kararları doğrultusunda belirtilen 
konularda ve belirtildiği şekilde açıklama yapılacaktır. 
 
3- Bilgilerin Kamuya Açıklanma Şekilleri: 
Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli Özel Durum Açıklamaları 
yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yukarıda belirtilen tebliğleri kapsamında yapılan Özel 
Durum Açıklamalarının, BİST ve SPK’ya yapılan bildirimleri dışında kamuya açıklama şekilleri aşağıda 
belirtilmiştir. 
 
a. İnternet Sitesi: 
Şirketin internet sitesi adresi www.gulerholding.com.tr‘dir. İnternet sitesinde ana sayfada bir link ile 
ulaşılabilen SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2.2 sayılan bilgilere yer verilmiştir.  
b. Faaliyet Raporu: 
Şirketimizin yıllık faaliyet raporları, şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 21 gün 
önce yatırımcıların incelemesine sunulacaktır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise diledikleri 
takdirde, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilebilecektir. 
 
c. Basın Bültenleri: 
Basın bülteni şeklinde açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri 
Departmanı tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır. 
 
d. Telefonla Gelen İstekler: 
i. Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcutsa, istekliler ilgili adrese yönlendirilecektir.  
ii.Telefonla istenen bilgiler internet sitemizde mevcut değilse, mutlaka elektronik posta olarak 
istenip yine aynı şekilde bir hafta içinde cevaplandırılacaktır. 
 
4- Bilgilendirme Politikasının Yürütülmesinden Sorumlu Kişiler: 
Münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve şirkete yöneltilen soruları 
cevaplamak üzere Kurumsal Yönetim Uyum Görevlisi  görevlendirilmiştir. Yıl içinde şirkete yöneltilen 
yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, sorulan sorular ve cevapları hakkında 
Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin 
isimleri aşağıda yer almaktadır: 
1-Ayşe Terzi: Genel Müdür/Y.K.Üyesi 
2- Özcan CAN: Muhasebe Müdürü/ Kurumsal Yönetim Uyum Görevlisi   
 
9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun; Seri IV No: 1 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim 
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar” Tebliği, Seri VIII No: 54 sayılı “Özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına İlişkin Esaslar” Tebliği ile BİST düzenlemeleri SPK ilke kararları doğrultusunda belirtilen 
konulardaki açıklamalar www.kap.gov.tr ve www.gulerholding.com.tr adresinde pay sahiplerine 
duyurulacaktır. 
 
10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ 
10.1. Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkelerinin öngördüğü şekilde www.gulerholding.com.tr 
internet adresindeki web sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır. 
10.2. Web Sitemiz, yatırımcıları ve sosyal paydaşları en hızlı ve detaylı şekilde bilgilendirecek şekilde 
mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. 
10.3. Web Sitemizde “Hakkımızda”, “Kurumsal”, “İştiraklerimiz”, “Hisse”, “İk”, Yatırımcı Bilgi” ve 
“İletişim” menü başlıklar bulunmaktadır. Şirketimizin Web Sitesi, tüm kurumsal kimlik 
dokümanlarında ve tanıtım materyallerinde yer almaktadır. 
 
 



    

11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI 
Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri şirketimiz www.gulerholding.com.tr internet adresinde 
açıklanmaktadır. 
 
12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA 
DUYURULMASI 
 
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi kamuya duyurulmuş olup, ticari sır niteliğindeki 
bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir. 
 
Adı Soyadı Görevi 
MURAT GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 

AYŞE TERZİ 
Genel Müdür/ Yönetim 
Kurulu Üyesi 

ASİYE GÜLER  Yönetim Kurulu Üyesi 
FERAT GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi 
Cemal YANGÖZ 
(BAĞIMSIZ) Yönetim Kurulu Üyesi 
ENDER 
VARLIK(BAĞIMSIZ) Yönetim Kurulu Üyesi 
Özcan CAN Muhasebe Müdürü 

 
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 

13. MENFAAT SAHİPLERİNİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI 
13.1. Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, 
alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya 
çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı 
sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve 
karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları 
çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur. 
13.2. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında 
yeterli bir şekilde bilgilendirilir. 
13.4. Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini 
Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli 
mekanizmaları oluşturur. 
13.5. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden 
fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün 
olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir. 
 
14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI 
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluşturulmamıştır. Ancak 
menfaat sahiplerinden bize ulaşan bildirim ve tavsiyeler, üst yönetimin değerlendirmesine sunularak 
çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. 
 
15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası 
 
ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR 
1. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu Genel Kurul’un 
takdirindedir. 



    

2. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlara ücret ödenip ödenmemesi hususunda, Şirketin 
mali durumu, yıl içinde kar ve/veya zarar edip etmediği hususları belirleyicidir. 
3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücreti Genel Kurul, üst düzey çalışanların her birine 
ödenecek ücret tutarlarını ise yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey 
yöneticiler ve diğer çalışanlara ödenecek ücret, göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir 
biçimde belirlenecektir. 
4. Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler şunlardır. 
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan 
operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları, 
- Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer Şirket prosedürlerine gösterdikleri uyum Bu 
ölçütlerin etkinliği yıllık olarak değerlendirilir ve gerekli değişiklikler yapılır. 
5. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirketin iç 
dengelerini, stratejik hedeflerini ve etik değerleri göz önünde bulundurur ve tespit edilen ücretlerin 
bu kriterlere uyumlu olmasını sağlar. Bu ücretler, kar ya da gelir gibi kurumun kısa vadeli 
performansıyla ilişkilendirilmez. 
6. Yönetim Kurulu, ücretlendirme politikalarını izler ve denetler. 
7. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve Şirketin 
performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin 
bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir. 
8. Teftiş veya iç kontrol faaliyetlerini yerine getiren çalışanlar, ücretlendirmeye ilişkin politikaların 
etkin bir şekilde uygulanmasını da denetler ve yasal düzenlemelerle uyumlu olup olmadığını ve 
riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediğini kontrol ederek yönetim kuruluna rapor sunarlar. 
9. Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin 
belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek 
diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur. 
10. Çalışanlara yapılan ödemelerde dikkate alınan kriterler, yapılan ödemelerin şekli ve ortalama 
miktarlarına ilişkin bilgiler Şirket yıllık faaliyet raporlarında yer alır. 
 
16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER 
Şirketimiz Yatırım Holding statüsünü taşıdığından gerek finansal piyasalarda ve gerekse ticari alanda 
faaliyet göstermektedir.Esas Faaliyetlerini iştirakleri aracılığı ile yürütmektedir. 
  
17. SOSYAL SORUMLULUK 
Şirketimizin çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri (desteklenen / 
öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik çalışmalar vb.) bulunmamaktadır. 
 
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 
18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER 
 
Adı Soyadı Görevi 
MURAT GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 

AYŞE TERZİ 
Genel Müdür/ Yönetim 
Kurulu Üyesi 

ASİYE GÜLER  Yönetim Kurulu Üyesi 
FERAT GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi 
Cemal YANGÖZ 
(BAĞIMSIZ) Yönetim Kurulu Üyesi 
ENDER 
VARLIK(BAĞIMSIZ) Yönetim Kurulu Üyesi 

 



    

Yönetim Kurulunun oluşumu ve seçimi ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmekte olup buna ilişkin 
esaslar ana sözleşmemizde yer almaktadır. Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen 
en az ikisi Bağımsız olmak üzere altı üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket 
faaliyetlerinin yapısı gereği Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu 
üyelerinin şirket dışında başka görevler alması da belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. 
Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıllığına seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler 
alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. 
 
19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ 
Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan 
niteliklerle örtüşmektedir. Şirket esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 
ve SPK mevzuatında üye seçimi için öngörülen şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir. 
 
20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ 
Yönetim Kurulu, şirket ana sözleşmesine uygun olarak şirketin idaresi yapmayı ve şirketi maksimum 
karlılığa ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle Şirketimizin büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda 
yeni şirketler kurması, kurucusu olduğu veya iştirak ettiği şirketlerin yönetim ve sermaye 
hâkimiyetine sahip olması hedeflenmektedir. 
 
21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI 
Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetsel riskler Şirket 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak gözden 
geçirilmektedir. Söz konusu Komite iç kontrol mekanizmasının kurulması, geliştirilmesi ve güncel 
tutulması kararı almıştır. Bu karara uygun olarak; iç kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret 
edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda Denetim Grubu görevlendirilmiştir. Denetim Grubu, 
onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyodlarda iç kontrol mekanizmasını 
denetlemekte ve tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Ayrıca kurulan 
Denetimden Sorumlu Komite de söz konusu hususları inceleyerek, Yönetim Kurulu’na önerilerde 
bulunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu alınması gereken önlemleri 
belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir. 
 
22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları, fonksiyonları ile tutarlı genel kurula tanınan yetki ve 
sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde ana sözleşmede yer almaktadır. Şirket, 
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket 
tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların 
şirketin unvan altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin 
şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini 
aşan süreler için Genel Müdür atanabilir. 
 
23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 
Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanır. 
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu 
Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade 
durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, 
üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, 
karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının yarıdan fazlası 
çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması 
halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu 
veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya 
vekil tayin etmek suretiyle oy kullanmazlar. 



    

 
24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI 
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı 
uygulanmamaktadır. 
 
25. ETİK KURALLAR 
Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur ve bilgilendirme 
politikası çerçevesinde şirket internet sitesinde yayınlanacaktır. Şirkete uygulanan ilgili mevzuat, yasa 
ve düzenlemeler uyarınca Güler Yatırım Holding A.Ş. aşağıdaki etik kuralları kabul etmiştir. Bu etik 
kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin ve çalışanların benimsemesi ve 
savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. Şirketin belirlediği / belirleyeceği diğer uygun 
politikaları, genelgeleri, davranış kuralları vs. tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. 
 
• Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili tebliğle uyumlu olarak 
yönlendirir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate 
alarak yürütür. Hissedarlarına ve ilişkide bulunulan diğer kişilere karşı herhangi bir suiistimal söz 
konusu olamaz. 
• Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik 
bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılır. 
• Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil 
davranma ilkeleri doğrultusunda hareket eder. 
• Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibariyle bağlantılı olduğu her türlü hukuki 
sınırlamaya uyar. Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılıdır. 
• Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst 
davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilir. 
• Şirket, çalışanlarının her birinin ayrı ayrı kişilik onurunu ve yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını 
korumayı borç bilir. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlar. Ayrımcılığın ya da tacizin 
hiçbir türüne müsamaha etmez. 
• İşyeri politikasını çalışanlarıyla sürekli iletişim içerisinde, onların isteklerini de göz önünde 
bulundurarak belirler. 
• Çalışanlardan hissedarlarla ve ilişkide bulunulan herkesle açık ve dürüst iletişim kurmaları beklenir. 
• Şirketin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir. Çalışanlar faaliyet itibariyle 
kurulan her ilişkide seviye ve mesafelerini korurlar. Yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış 
içerisinde olamayacakları gibi kendilerine menfaat temini tekliflerini anında yönetime iletmekle 
yükümlüdürler. 
• Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve 
tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş 
kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder. 
• Tüm Güler Yatırım Holding A.Ş. mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. 

• Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. 

• Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal Yönetimi 
bilgilendirmekle yükümlüdürler. 
• Yönetim Kurulu; Denetim Kurulu, Genel Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından kendisine 
bildirilen, bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri İnceler. İhlalin sabit olması halinde, Yönetim Kurulu 
tarafından yetkilendirilmiş olan Genel Müdür uygun gördüğü disiplin cezalarını verir. 
 
 
 
 



    

26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE 
BAĞIMSIZLIĞI 
 
Şirketimizin komiteleri yasal süresi içinde oluşturulmuş olup, SPK tebliği ile belirlenen görevleri 
yürütmektedir. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevini Ender VARLIK ,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 
görevlerini  Özcan CAN ve Ferat GÜLER , 

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevini Hüsnü Cemal YANGÖZ , Denetimden Sorumlu 
Komite Üyeliği görevini Ender VARLIK, 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevini Ender VARLIK ,Riskin Erken Saptanması Komitesi 
üyeliği görevini Ferat GÜLER  yerine getirmektedir. 

Aday gösterme ve Ücret Komitesinin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine 
getirilmektedir. 

 27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR 
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından 
ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir 
menfaat sağlayamaz. 


