
2017 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 
 

 

 

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 

 

Şirketimizin tüm faaliyetleri, yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin dört esas unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap 

Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözeterek 

yürütülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanmış olan “Kurumsal 

Yönetim İlkeleri” ile Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan Kurumsal Yönetim’e ilişkin 

düzenlemelerin uygulanması konusunda azami özeni göstermektedir. 

 

Şirketimiz, uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamını uygulamakta, 

uygulanması zorunlu tutulmayan ilkelerin uygulanması için ise gerekli çalışmaları titizlikle 

yürütmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirketimiz açısından uygulanması zorunlu 

olmayanlara, izleyen bölümlerde ilgili konu başlıklarının altında yer verilmiştir. Yıl içerisinde, 

zorunlu olmayan ilkelerin uygulanmaması sebebiyle ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması 

bulunmamaktadır. 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda gereken hassasiyeti gösteren Şirketimizde 

Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş olup, komitenin başlıca görevi kurumsal yönetim 

ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna 

öneriler sunmaktır. 

 

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri‘ne uyum seviyesinin değerlendirilmesi kapsamında Saha 

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından 2017 yılı 

içerisinde yapılan çalışma kapsamında kurumsal yönetim derecelendirme notumuz “92,35” olarak 

belirlenmiştir. Şirket’in, 4 ana bölümden aldığı notlar:  Pay Sahipleri 94,10, Kamuyu Aydınlatma 

ve Şeffaflık 93,42, Menfaat Sahipleri 94,36, Yönetim Kurulu 89,47 şeklindedir. 

 

SAHA tarafından hazırlanan derecelendirme raporu Şirket internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” 

bölümünde, “Derecelendirme Notları” başlığı altında yer almaktadır. 

 

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum raporu ise Şirket internet sitesinde, “Yatırımcı 

İlişkileri” bölümünde, “Kurumsal Yönetim” başlığı altında yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 

 

2- Yatırımcı İlişkileri Birimi 

 

22 Şubat 2013 tarihinden itibaren hisselerinin %28’lik oranı Borsa İstanbul’da işlem görmeye 

başlayan Halk GYO, bu tarihten itibaren SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nde yer alan prensiplere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  

 

Şirketimiz, genel kurul ve sermaye artırımı işlemleri başta olmak üzere, pay sahipliği haklarının 

kullanımı, kamuyu aydınlatma ve bilgi verme faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir biçimde 

yönetilmesini teminen, Portföy Yönetimi ve Finansal Raporlama Genel Müdür Yardımcılığı’na 

bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri & Stratejik Planlama & Reklam ve Halkla 

İlişkiler Grup Başkanlığı bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünü kurmuştur. Bölüm 

yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri, Stratejik Planlama ve Reklam & Halkla İlişkiler Grup Başkanı 

Uğur Güney’dir. Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olan Uğur Güney, SPK 

mevzuatının öngördüğü lisanslara sahiptir. 

 

İlgili Grup Başkanlığına bağlı Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nde görev alan kişilerin iletişim 

bilgileri ise aşağıdaki gibidir. 

 
Adı-Soyadı Görevi Telefon E-posta Lisans  

Bilgisi 

Uğur 

GÜNEY 
Grup Başkanı 216 600 10 25 ugur.guney@halkgyo.com.tr 

İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 

/ Gayrimenkul Değerleme/ Kredi 

Derecelendirme Lisansları 

Serpil 

YÖRÜK 
Yönetmen 216 600 10 33 serpil.yoruk@halkgyo.com.tr 

İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 

/ Gayrimenkul Değerleme / Türev Araçlar 
Lisansları 

M. Erhan 

ÇELEBİ 
Uzman Yrd. 216 600 10 06 mustafaerhan.celebi@halkgyo.com.tr 

İleri Düzey  / Kurumsal Yönetim 

Derecelendirme Lisansları 

E. Melis 
BULAK 

Uzman Yrd. 216 600 10 15 eylulmelis.bulak@halkgyo.com.tr İleri Düzey Lisansı 

 

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü esas itibarıyla; 

 

 Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama, 

 Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç 

olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,  

 Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşme ve diğer şirket içi 

düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama, pay sahiplerinin yararlanacağı 

dokümanları hazırlama, oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili 

raporların ilgili kanallarla pay sahipleri ile paylaşılmasını sağlama, 

 Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü 

hususu gözetme ve izleme  

 Yurt içi, yurt dışı yatırımcılar ve analistler ile toplantılar düzenleyerek Şirket’in olumlu 

değerlendirilmesine katkıda bulunma, 



 GYO sektörü ve rakip şirket performansları ile ilgili gelişmeleri izleme, üst yönetimi 

bilgilendirme, 

 Günlük olarak basında yer alan sektör, haberlerini, ekonomik gelişmeleri, rakip firmalar 

ve Halk GYO ile ilgili çıkan haberleri takip etme, 

 Yurt içi ve yurt dışı tanıtım organizasyonlarına (roadshow) iştirak etme 

 

görevlerini yerine getirme konularında çalışmalar yürütmektedir. 

 

 

Pay sahipleri ve Şirket arasındaki iletişimin sağlanması konusunda etkin olarak görev yapan 

Yatırımcı İlişkileri, yıl içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi’nin toplantılarının tamamına 

iştirak etmiş, birim faaliyetleri, dönem içerisinde meydana gelen önemli gelişmeler ve yatırımcı 

ilişkileri faaliyetlerini ilgilendiren mevzuat değişiklikleri hakkında Komite’ye bilgi vermiş ve 

kurumsal yönetim uygulamalarının iyileştirilmesi ve derecelendirme sürecinde de aktif olarak 

görev almıştır. 

 

Dönem içerisinde, Yatırımcı İlişkileri tarafından,  bireysel ve kurumsal yatırımcılardan telefon ve 

e-posta yolu ile gelen 100’ün üzerinde bilgi talebi karşılanmış, yerli ve yabancı kurumsal yatırım 

şirketleri veya aracı kurum analistleri ile Şirket merkezinde,  yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda 

18 yatırımcı toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

 

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

 

Halk GYO Bilgilendirme Politikası şeffaflık ve eşitliğe dayalı olup, pay sahiplerinin o anda 

kamunun bilgisi dâhilinde olmayan işlemler hakkındaki bilgi talepleri de bu politikaya ve ilkelere 

uygun olarak değerlendirilmekte,  kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü işlemde her pay sahibine 

eşit muamele edilmektedir.  

 

Pay sahipleri, doğrudan Yatırımcı İlişkileri Bölüm çalışanlarıyla iletişime geçerek ya da 

Bölüm’ün e-posta adresi vasıtasıyla bilgi talebinde bulunabilmektedir. 

 

Dönem içerisinde yatırımcılardan gelen bilgi talepleri ve sorular; mevzuat ve Şirket’in 

Bilgilendirme Politikası başta olmak üzere, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus 

gözetilerek cevaplandırılmıştır. 

 

Yazılı ve sözlü olarak gelen bilgi talepleri ve verilen cevaplara ilişkin gerekli kayıtlar, Yatırımcı 

İlişkileri Bölümü tarafından düzenli olarak tutulmaktadır. Şirket’e ulaşan bilgi taleplerinin yanı 

sıra, aracı kurumlar tarafından Şirket hakkında hazırlanan raporlar da düzenli olarak takip 

edilmektedir. 

 

Kamuyu aydınlatma ve pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Şirket 

internet sitesi etkin olarak kullanılmaktadır. Çeyrekler bazında Türkçe ve İngilizce olarak 

hazırlanan yatırımcı sunumları, finansal raporlar, derecelendirme raporları ve Kamuyu 

Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları Türkçe ve İngilizce 

olarak internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, Şirket internet sitesinin, pay sahipliği 

haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgiler başta olmak üzere güncellemeye açık 



olan bölümleri, mevcut gelişmeler çerçevesinde düzenli olarak güncellenmektedir. Böylece, 

yatırımcılar ve analistler başta olmak üzere, Şirket ve faaliyetleri hakkında bilgiye ihtiyaç duyan 

tüm kişi ya da kuruluşların, doğru ve güncel bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. 

 

Yatırımcılar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sermaye şirketlerinin internet sitelerine ilişkin 

yayımlanan “Yönetmelik” kapsamında düzenlediği “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümü 

üzerinden, MKK’nın portalına bağlanmakta ve Şirket hakkındaki temel bilgilere söz konusu 

bağlantı üzerinden de ulaşabilmektedirler. 

 

Şirket faaliyetlerine ilişkin basında yer alacak ilanların ulusal basında yayımlanmasına özen 

gösterilmektedir. Ayrıca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin haber ve belgeler 

Şirket internet sitesinde de yayımlanmaktadır. 

 

 

 

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Diğer 

yandan, dönem içerisinde Şirket’e özel denetçi tayin edilmesine ilişkin herhangi bir talep 

ulaşmamıştır. 

 

4- Genel Kurul Toplantıları 

 

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır 

ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması 

sağlanır. Genel Kurul’dan asgari 21 (yirmi bir) gün önce genel kurul bilgilendirme dokümanları, 

mali tablolar ve faaliyet raporları şirket merkezinde,  şirket internet sitesinde ve pay sahiplerimizin 

kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde hazır bulundurulur.  Pay sahiplerinin Genel Kurul’da soru sorma 

hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma 

yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Bölünme, önemli tutarda 

malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından 

alınması konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. Bu konular esas sözleşme 

hükümlerince Genel Kurulca seçilen ve yetkilendirilen Yönetim Kurulu tarafından karara 

bağlanmaktadır. Genel Kurul tutanakları Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmakta olup şirket 

merkezinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmakta ve internet sitemizde de yer almaktadır.  

 

15 Haziran 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı, yüzde 79,36’sı 

fiziken, yüzde 0,02’si elektronik olmak üzere yüzde 79,38 oranında katılımla Şirket merkez 

adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya pay sahiplerinin dışında, Yönetim Kurulu Başkan ve 

Üyeleri, Şirketin mali tabloları ve denetimde bulunulan dönem hakkında bilgi vermek üzere 

bağımsız denetim firması yetkilileri ve Şirket Genel Müdür ve diğer üst düzey yetkilileri katılım 

göstermiştir.  

 

Şirket esas sözleşmesinde, medyanın genel kurul toplantısına katılımına ilişkin herhangi bir 

engelleyici düzenleme bulunmamakla birlikte, yapılan genel kurul toplantısına medya katılımı 

olmamıştır.  

 



Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili düzenlemeleri kapsamında, 

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısı eş anlı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu 

tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de yapılmış ve Genel Kurul 

toplantısına katılma hakkı olan pay sahiplerine toplantıya elektronik ortamda katılma, temsilci 

tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemlerini söz konusu sistem üzerinden 

gerçekleştirme imkanı sağlanmıştır. 

 

Genel kurul süreci, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK hükümleri çerçevesinde yürütülmüş; 

toplantıya ilişkin davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündem ve tadil taslağını 

da ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket Internet sitesi, MKK’nın 

Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış ve ayrıca davet 

mektubu, payları borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü olarak 

gönderilmiştir. Bunların yanı sıra; yatırımcıların genel kurulda görüşülecek konularla ilgili 

önceden bilgi sahibi olabilmesi için “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” hazırlanmış ve 

vekâletname örneği, gündem ve Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi davet metni ile birlikte 

Şirket internet sitesine konulmuştur. 2016 yılı Faaliyet Raporu, toplantı tarihinden 21 gün önce 

Şirket merkezinden, internet sitesi üzerinden ve www.kap.gov.tr adresinden edinilecek şekilde 

yatırımcıların incelemesine sunulmuştur. 

 

 

 

Genel Kurul’a ilişkin hazırlanan tüm belgeler MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’ne de 

yüklenmiştir. 

 

Toplantı başlamadan önce, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, genel kurul toplantısında 

kullanılabilecek toplam oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ile oy kullanma prosedürü hakkında 

ortaklara bilgi sunulmuştur. 

 

Toplantının her aşamasında pay sahiplerine, soru sorma ve öneride bulunma imkânı tanınmış ve 

tüm sorulara cevap verilerek, öneriler dikkate alınmıştır. Toplantıya katılan pay sahiplerinden 

gelen soru ve öneriler toplantı tutanağına işlenmiştir.  Diğer yandan, genel kurul toplantısı 

öncesinde ve sonrasında, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı ve sözlü her türlü bilgi talebi 

Şirket’in Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yanıtlanmıştır.  

 

Genel Kurul toplantısı sonrası, toplantı tutanağı EGKS’ye yüklenmiş, tutanak ve hazirun cetveli 

KAP vasıtasıyla kamuya duyurulmuş ve Şirket internet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde 

yer alan “Kurumsal Yönetim-Genel Kurul Bilgilendirmesi” başlığı altına konularak pay 

sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 

 

Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu görev değişiklikleri, sermaye artırımı ve nakit kar payı dağıtım 

tutarları ve tarihleri de aynı toplantıda kararlaştırılmıştır. 

 

Genel Kurul, dönem içerisinde olağanüstü olarak toplanmamıştır. 

 

Yıl içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 

“şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” ile “rekabet yasağı” isimli 395 ve 396. maddeleri 

http://www.kap.gov.tr/


kapsamında işlem yapabilmelerine ilişkin izin verilmiştir. Dönem içerisinde, yönetim kurulu 

üyelerinin yanı sıra, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, idari sorumluluğu 

bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları, ortaklık veya bağlı 

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış, ortaklığın veya 

bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına 

yapmamış ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak 

sıfatıyla girmemiştir. 

 

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

 

Şirket’in 1.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayeyi temsil eden 

1.-TL nominal değerli 820.000.000 toplam pay, 13.266.026,833 adet A Grubu ve 

806.733.973,167 adet B Grubu paydan oluşmaktadır.  

 

A Grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır. 

Yönetim Kurulu’nun yarıdan bir fazlasını oluşturacak sayıdaki üyeler A Grubu pay sahiplerinin 

aday gösterdikleri arasından, kalanlar ise A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri 

arasından Genel Kurul tarafında seçilir. 

 

Şirket Esas Sözleşmemize "Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı 

tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma 

sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz." 

hükmü konulmuştur.  

 

 

 

 

Genel kurullarda oy kullanılmasına ilişkin esaslar Şirket’in, Genel Kurul’un onayına sunulan ve 

kamuya duyurulan, “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi”nde 

düzenlenmiştir.  

 

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır. Pay sahipleri 

Genel Kurullara, diğer pay sahiplerine ya da pay sahibi olmayan kişilere verdikleri vekâlet ile 

katılabilmektedirler. Pay sahibi olan vekâlet sahipleri, kendi oylarının dışında, temsil ettikleri 

paylara ait olan her pay için oy kullanma hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

 

Şirketin hâkim hissedarı Genel Kurul Toplantısı’nda oy kullanmaktadır. Azlık payları, Şirket 

yönetiminde temsil edilmemektedir. Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olan 

hissedarlara azlık hakkı tanınmasına yönelik Esas Sözleşme’de hüküm bulunmamaktadır.  

 

Bununla birlikte TTK ve SPK düzenlemeleri kapsamında azlık haklarının kullanımına özen 

gösterilmektedir 

 

Karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde olunan şirket bulunmamaktadır. 

 

 



6- Kar Payı Hakkı 

 

Şirketin kar dağıtım politikası özkaynak yapısı ve konjonktürel değişiklikler dikkate alınarak 

Yönetim Kurulunca belirlenir ve Genel Kurul onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan 

kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. İlgili politikaya şirketin internet sitesinde ve faaliyet 

raporunda yer verilir. Şirket karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu 

değildir.  

 

Şirket Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kar Payı Tebliği 

çerçevesinde revize edilerek, 2016 yılı Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgi ve onayına 

sunulmuştur. Onaylanan revize politika, kamuya duyurulmuş, Şirketin faaliyet raporunda ve 

internet sitesinde yer almıştır. Revize edilen politika çerçevesinde, Şirket, uzun vadede büyümesi 

için yüksek miktarlarda yatırım yapması ve ekonomik çerçevede ortaya çıkan olağanüstü 

durumlar haricinde, her hesap yılı için net dağıtılabilir dönem karının, en az %50 oranında bir 

tutarının nakit kar payı ya da bedelsiz hisse senedi olarak pay sahiplerine temettü dağıtılmasını 

prensip edinmiştir.  

 

Şirket’in kâr dağıtımına ilişkin usul ve esasları Esas Sözleşme'nin 30. maddesinde yer almaktadır. 

Dağıtılmasına karar verilen kar payı, mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde pay sahiplerine 

dağıtılmaktadır.  

 

Dönem içerisinde yapılan 2016 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 2016 

yılı dağıtılabilir dönem karının yüzde 9,09’una isabet eden 3.000.000 TL’lik kısmın nakit olarak 

21.06.2017 tarihinde, yüzde 90,87’sine isabet eden 30.000.000 TL’lik kısmın ise bedelsiz pay 

şeklinde dağıtılmasına karar verilmiş, sermaye artırım işlemi 16.08.2017 tarihinde başlamıştır.  

 

7- Payların Devri 

 

Esas Sözleşme’de pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

 

 

 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

 

8- Şirket Bilgilendirme Politikası 

 

Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası”,  kurumsal yönetimin şeffaflık ve eşitlik ilkeleri 

doğrultusunda pay ve menfaat sahiplerine, Şirket’in hak ve yararını da gözetecek şekilde, ticari 

sır veya Şirket’in rekabet gücünü engelleyecek nitelikte olmayan bilgileri, zamanında, eksiksiz, 

anlaşılabilir ve kolay erişilebilir şekilde açıklamayı benimsemektedir. 

 

Şirketimiz 2010 yılından itibaren geçerli olacak şekilde Bilgilendirme Politikasını belirlemiş ve 

2010 yılı Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunmuştur.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı “Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği” 

çerçevesinde revize edilen politika, 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgi 



ve onayına sunulmuştur. Onaylanan politika kamuya duyurulmuş olup, şirketin faaliyet raporunda 

yer almıştır. İnternet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” başlığının altında yer alan “Kurumsal 

Yönetim” kısmında “Kurumsal Politikalar” bölümünden ulaşılabilmektedir. 

 

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözetiminden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu 

sorumludur. Yatırımcı İlişkileri ise Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve takip etmekle 

yükümlüdür. 

 

Dönem içerisinde geleceğe yönelik tahminlerin kamuya açıklanması hususunda, 2016 yılsonu 

faaliyet raporunda 2017 hedeflerine değinilmiş, 2017 yılsonu faaliyet raporunda de söz konusu 

hedeflere ilişkin açıklamalar aynı başlık altında kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

 

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirketin internet sitesi; www.halkgyo.com.tr adresinde hizmet vermektedir. SPK Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünde yer alan 2.1.1 numaralı ilke 

çerçevesindeki ve ilgili diğer kanun ve mevzuatlarda bulunması belirtilen bilgi ve belgeler internet 

sitesinde yer almaktadır. 

İnternet sitesinin aktif olarak kullanılmasına ve sürekli olarak güncel tutulmasına özen 

gösterilmektedir. İnternet sitemizde yayınlanan bilgilerin doğruluğunu korumak ve değişiklik 

yapılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. İnternet sitemizde yer alan bilgilere, 

yabancı yatırımcıların da yararlanması amacıyla, ayrıca İngilizce olarak da yer verilmektedir.  

Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayınlanan Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri 

çerçevesinde, Şirket ortaklık yapısı, sermayede doğrudan %5 veya daha yüksek paya veya oy 

hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri de gösterecek şekilde üçer aylık dönemler itibarıyla Sürekli 

Bilgilendirme Formu vasıtası ile güncellenmekte, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya 

açıklanan finansal tablo ve dipnotlar,  kamuya açıklanmasıyla birlikte hem Türkçe hem İngilizce 

olarak internet sitesinde yayımlanmaktadır. 

 

Şirket internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hususları içermekte olup, Şirket 

internet sitesinde yer alan bilgiler düzenli olarak gözden geçirilmekte ve sitenin şekil ve içerik 

olarak ilgili düzenlemeler kapsamındaki uyumu da gözetilmektedir. 

 

 

 

 

Şirket internet sitesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sermaye şirketlerinin internet sitelerine 

ilişkin yayımlanan Yönetmelik kapsamında “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümünü içermektedir. 

Yatırımcılar, Bilgi Toplumu Hizmetleri bölümü üzerinden, MKK’nın portalına bağlanabilmekte 

ve Şirket hakkındaki temel bilgilere söz konusu bağlantı üzerinden de ulaşabilmektedirler. 

Şirketimiz 2014 yılında tabletlerin ve akıllı telefonların rahat erişim sağlayabileceği mobil sitesini 

de Türkçe ve İngilizce olarak oluşturmuştur. Mobil site, internet sitesindeki tüm bilgileri aynı 

şekilde içermekte ve yapılan tüm güncellemeler eş zamanlı olarak mobil sitede de yapılmaktadır. 

http://www.halkgyo.com.tr/


10- Faaliyet Raporu 

Şirket’in faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri başta olmak üzere, ilgili diğer Sermaye 

Piyasası düzenlemeleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili Yönetmeliği çerçevesinde, 

kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak kapsamda 

hazırlanmaktadır. 
 

Şirket faaliyetlerine ilişkin temel bilgilerin yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri ve komitelere ilişkin 

detaylı bilgilere de faaliyet raporunda yer verilmesine özen gösterilmektedir. Bu kapsamda; 

yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirket içindeki yetki ve sorumlulukları ile Şirket dışında 

yürüttükleri görevler, Şirket’in ana faaliyeti alanında Şirket tüzel kişiliği ile veya Şirket’in sermaye 

piyasası araçları üzerinde herhangi bir işlem yapıp yapmadığı, Şirket ile herhangi bir borç ilişkisine 

girip girmediği, üyelere sağlanan mali haklar ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları; yönetim 

kurulunun çalışma esasları, yıl içerisinde gerçekleştirilen toplantı sayısı, toplantılara katılım 

durumu, alınan karar sayısı ve kararların alınma şekli hakkında bilgi; yönetim kurulu komitelerinin 

yapısı, çalışma esasları, yıl içerisinde yürütülen faaliyetler, toplantı ve karar sayılarına ilişkin bilgi 

ile komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulu değerlendirmesine faaliyet raporunda yer 

verilmektedir. 

 

İlaveten, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliklerine, Şirket’in 

yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar 

çatışması olup olmadığına ve çıkar çatışmalarını önlemek için alınan tedbirlere, yıl içerisinde 

Şirket aleyhine açılan önemli davalar var ise olası sonuçlarına ilişkin bilgiye, sermayeye doğrudan 

katılım oranının %5‘i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye ve çalışanların sosyal hakları ve 

mesleki eğitimleri hakkında bilgiye faaliyet raporunda yer verilmektedir. 
 

Faaliyet raporlarımız Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra çeyreksel olarak kamuya 

açıklanır. İnternet sitemizde yayınlanır ve talep halinde ortaklara da gönderilir.  
 

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 

 

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 

Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde, tüm menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle 

düzenlenen haklarını korumak hususunda azami dikkati göstermekte ve bütün menfaat 

sahiplerinin hakları, Şirketimiz “Etik İlkeleri” çerçevesinde gözetilmektedir. Menfaat sahipleri 

Şirket tarafından kamuya yapılan özel durum açıklamaları, basın bültenleri, faaliyet raporları, 

internet sitesi ve şirket içi yapılan duyurular vasıtası ile tam ve zamanında bilgilendirilmektedir. 

Ticari sır ve/veya kamuya açıklanmamış bilgi niteliğinde olması dışında, menfaat sahiplerinin 

şirket faaliyetleri hakkındaki bilgi, talep ve soruları internet sitesinde yer  

alan iletişim bilgileri dahilinde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne iletilir. Aynı zamanda menfaat 

sahiplerinin mevzuata ve etik kurallara aykırı gördükleri işlemler hakkındaki suallerini Şirketimiz 

Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi mümkündür. 

 

Dönem içerisinde menfaat sahiplerini bilgilendirme amacıyla Şirketimiz tarafından, 4 adet 

faaliyet raporu, 8 adet basın bülteni yayını ve 83 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 

 



12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 

Pay sahiplerinin yönetime katılım haklarının korunması, ilgili kanunlar, mevzuat ve Esas 

Sözleşme çerçevesinde sağlanmaktadır. Şirketin ilişkide olduğu tüm menfaat sahiplerinin beklenti 

ve istekleri Etik Kurallar çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

 

13- İnsan Kaynakları Politikası 

 

İşe alım koşulları, kariyer yönlendirme ve yükselme koşulları, parasal düzenlemeler ve sosyal 

yardımlar gibi konular Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde detaylı ve açık bir şekilde 

çalışanların bilgisine sunulmaktadır. Çalışanlar ile ilgili alınan tüm kararlar ve iletişim, söz konusu 

yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.  

 

Çalışanların her birinin yasalarla tanınmış bütün hakları İş Kanunu ve Etik Kurallar çerçevesinde 

korunmakta olup güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her türlü zemin hazırlanmıştır. 

 

Dönem içerisinde çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili gelen herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır. 

 

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki esaslar dâhilinde belirlenmiş ve çalışanlarımız 

ile de paylaşılmıştır.  

 

 Şirket'in amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri ideal sayıda personel ile yerine 

getirmek,   

 İşin özelliğine uygun yetkinlikte personel seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,   

 Tüm personele yeteneklerini, mesleki gelişimlerini ve becerilerini kullanabilecekleri, 

geliştirebilecekleri ortam ve şartları  sağlamak,   

 Personele piyasa ve günün koşullarına uygun yeterli ücret ve diğer ek olanaklar sağlamak,   

 Personelin kişiliğine önem vermek, saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını 

gözetmek,   

 Şirket kültürünü ve kurumsal değerlerini benimseyen, Etik İlkelere uyumlu personele sahip 

olmak,   

 Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını 

sağlamak 

 

14- Etik İlkeler ve Sosyal Sorumluluk 

 

2010 yılı içerisinde oluşturularak Yönetim Kurulu onayından geçen Etik İlkeler, Şirket internet 

sitesinde yayımlanmış ve kamuya duyurulmuştur. 2016 yılında Şirketimiz, ana ortağı Türkiye 

Halk Bankası A.Ş.'nin Etik İlkeleri'ni uygulamaya almıştır ve Şirket internet sitesinin “Kurumsal” 

bölümünde yer alan “Etik İlkeler” başlığı altında yayınlamıştır. “Etik İlkeler”; çıkar çatışmaları, 

bilgi akışını düzenleyici kurallar, müşterilerle, tedarikçilerle ilişkiler ve insan kaynakları ana 

başlıkları altında detaylı açıklamaları ve Halk GYO A.Ş. çalışanlarının, görevlerini yerine 

getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu 

ilkelerin amacı çalışanlar, hissedarlar, müşteriler ve kurum arasında doğabilecek her türlü 

anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir. Bu kurallara aykırı tutum ve davranışlar Disiplin 



Yönergesi gereğince değerlendirilmekte olup, çalışanlardan beklenen, bu kuralların kapsamadığı 

durum ve şartlarda sağduyu ve iyi niyet kurallarına göre hareket etmeleridir.  

 

Şirketimiz ilişkide olduğu tüm menfaat sahipleri ile ilişkilerini etik kurallar çerçevesinde 

yürütmektedir.  

 

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.   

 

Şirketimiz vizyonunda, yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek olduğu kadar, modern 

şehircilik alanında fayda sağlamak, çevreye duyarlı yapılar inşa etmek ve sektöre destek olacak 

çalışmalar içerisinde yer almak ve öncü olmak önemlidir.  

 

Şirketimiz gayrimenkul projeleri çevreyle uyumlu, karbon salınımı olmayan malzemelerle 

üretilir, LEED sertifika sahibidir. Ayrıca yıl içerisinde Şirketimiz, birçok sektörel organizasyon 

ve konferansa sponsor olarak sektörün gelişimine verdiği desteği de sürdürmüştür. 

 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 

 

15- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesi’nde düzenlenmiştir. 

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim Kurulu; Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uyumlu olarak Genel Kurul 

tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamı, SPK 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranan asgari 

niteliklere sahiptir. Yönetim Kurulu, 1 icracı ve 3’ü bağımsız olmak üzere 5 icracı olmayan toplam 

6 üyeden oluşmaktadır. 2017 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan 

kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Rapor tarihi itibariyle Yönetim Kurulumuzda kadın üye 

bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranının yüzde yirmi beşten az olmamak 

kaydıyla hedef oranı ve zamanı belirleyen bir politika da bulunmamaktadır. Bununla birlikte; 

ortaklarımızın, Yönetim Kurulu’na kadın üye seçebilmelerini engelleyen herhangi bir 

düzenlemesi bulunmamaktadır. 

 

YÖNETİM KURULU 

Adı-Soyadı Görevi Mesleği 

Son 5 Yılda 

Ortaklıkta 

Üstlendiği 

Görevler 

Son Durum 

İtibariyle 

Ortaklık Dışında 

Aldığı Görevler 

Ortaklıktaki 

Sermaye 

Payı (%) 

Temsil 

Ettiği 

Pay 

Grubu 

Göreve 

Seçilme 

Tarihi/ 

 

Durumu 

RECEP 

SÜLEYMAN 
ÖZDİL 

YÖNETİM 

KURULU 
BAŞKANI 

BANKACI - 

TÜRKİYE HALK 

BANKASI A.Ş. 
YK BAŞKANI 

- - 

Haziran 

2017- 
 

İcracı 

Olmayan 

Üye/ 
Bağımsız 

Üye Değil 

YÜKSEL 

GÖRGEÇ 

YÖNETİM 
KURULU 

BŞK.YRD 

BANKACI 
YÖNETİM 
KURULU 

ÜYESİ 

 - - 
Haziran 

2017 

Bağımsız 

Üye 



YÖNETİM KURULU 

Adı-Soyadı Görevi Mesleği 

Son 5 Yılda 

Ortaklıkta 

Üstlendiği 

Görevler 

Son Durum 

İtibariyle 

Ortaklık Dışında 

Aldığı Görevler 

Ortaklıktaki 

Sermaye 

Payı (%) 

Temsil 

Ettiği 

Pay 

Grubu 

Göreve 

Seçilme 

Tarihi/ 

 

Durumu 

YUNUS KARAN 
YÖNETİM 
KURULU 

ÜYESİ 

BANKACI 

BAĞIMSIZ 

YÖNETİM 

KURULU 
ÜYESİ 

TÜRKİYE HALK 

BANKASI A.Ş. 

BAĞIMSIZ YK 
ÜYESİ 

- - 
Haziran 

2017 

İcracı 

Olmayan 
Üye/ 

Bağımsız 

Üye Değil 

YAHYA 

BAYRAKTAR 

YÖNETİM 
KURULU 

ÜYESİ 

BANKACI 
YÖNETİM 
KURULU 

ÜYESİ 

TÜRKİYE HALK 

BANKASI A.Ş. 

YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ 

- - 
Haziran 

2017 

Bağımsız 

Üye 

MEHMET NİHAT 
ÖMEROĞLU 

YÖNETİM 

KURULU 

ÜYESİ 

BANKACI - 

TÜRKİYE HALK 

BANKASI A.Ş. 

BAĞIMSIZ YK 
ÜYESİ. 

YÖNETİM 

KURULU ÜYESİ 

- - 
Haziran 

2017 

 

Bağımsız 

Üye 

DR. FEYZULLAH 

YETGİN 

YÖNETİM 

KURULU 

ÜYESİ – 
GENEL 

MÜDÜR 

BANKACI - - - - 
Haziran 

2017 

İcracı Üye/ 

Bağımsız 
Üye Değil 

  

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirket’te Aday Gösterme Komitesi kurulmamış olup, 

Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitenin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal 

Yönetim Komitesi, adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına ilişkin raporlarını 

Yönetim Kuruluna sunar. 

 

Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanlarına 2017 yılsonu faaliyet raporunda yer verilmiştir. 

 

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış 

olup, Türk Ticaret Kanunu’nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır. 2017 yılı 

içerisinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak Şirket’le işlem yapma ve rekabet yasağına 

aykırı bir durum yaşanmamıştır. 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmiş bilgilerine faaliyet raporunda ve Şirketin 

kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir. 

 

16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

 

Yönetim Kurulu Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan 

Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan 

Vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya 

Başkan Vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. 



 

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, 

kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye 

tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm 

yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların 

aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün 

yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara 

dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. 

 

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı 

yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin onayını yazılı olarak 

bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.  

 

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim 

Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim 

Kurulu karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir. 

 

Yönetim kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 

alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret 

gerekçesini yazarak imzalar. İlgili tebliğ ve mevzuatlar dâhiline giren konular hakkında alınan 

Yönetim Kurulu kararları kamu ile paylaşılır, şirket internet sitesinde yayınlanır.  

 

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir 

surette oy kullanamazlar. Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu'ndan izin 

almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içinde 

yapılan toplantıların yarısına katılmamış olan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar. 

 

Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. 

 

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret 

Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret 

Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar 

Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda 

katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi 

bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas 

Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak 

sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde 

belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 

 

Yönetim kurulu toplantılarının organize edilmesi, gerekli rapor ve dokümantasyonun ve yönetim 

kurulu kararlarının hazırlanması ve kayıt altına alınması, üyeler arasında bilgi akışının ve 

koordinasyonun sağlanması ve benzeri konularda Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü fiilen görev 

yapmaktadır. 

 

Şirket Yönetim Kurulu, dönem içerisinde 34 kez toplanmış ve bu toplantılarda 68 adet karar 

almıştır. Toplantı tarihinin tüm üyelerin katılımını sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen 



gösterilmiştir. Yıl içerisinde yapılan toplantıların hepsi Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu kararlarının tamamı oybirliğiyle alınmıştır. 

Toplantılarda alınan kararların hiç birine muhalefet şerhi konulmamıştır. Ayrıca, alınan kararlara 

kullanılan karşı oy bulunmadığından, karar zaptına geçirilen bir husus bulunmamaktadır. 

 

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto etme hakkı tanınmamıştır. 

 

Yıl içerisinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan önemli nitelikteki ilişkili taraf 

işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de olumlu oyu ile 

oy birliğiyle alınmıştır. 

 

Dönem içerisinde, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket’te sebep 

olacakları zararın tazmini için gerekli sigorta, ana hissedarımız T. Halk Bankası A.Ş. tarafından 

Banka ve bağlı ortaklıklarını kapsayacak şekilde yaptırılmıştır. 

 

17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket’in Yönetim Kurulu Çalışma 

Esasları çerçevesinde; mevcut yönetim kurulu bünyesinde, Denetimden Sorumlu Komite, 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi 

oluşturulmuştur. Komitelerden Ücretlendirme Komitesi en az yılda bir, diğer komiteler ise en az 

üç ayda bir toplanır ve konuları ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna rapor sunar. 

 

Komitelerin her birine ilişkin çalışma esasları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Komiteler 

söz konusu esaslar çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Yıl içerisinde, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliğ’i gereğince; genel kurul toplantısını müteakip, yönetim 

kurulu bünyesinde görev dağılımları ve komite seçimleri gerçekleştirilmiş ve kamuya 

duyurulmuştur.  

 

Komite üyeleri seçilirken, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hareket edilmektedir. 

 

Komitelerin başkan ve üyelerine aşağıda yer verilmiştir.  

 
Komite Başkan Bağımsızlık 

Durumu 

Üye Bağımsızlık 

Durumu 

Denetimden Sorumlu Komite Yüksel 

GÖRGEÇ 

Bağımsız Yahya  

BAYRAKTAR 

Bağımsız  

Kurumsal Yönetim Komitesi Yahya 

BAYRAKTAR 

Bağımsız Yunus KARAN 

Uğur GÜNEY 

Bağımsız Değil 

Bağımsız Değil-

İcracı 

Ücretlendirme Komitesi M. Nihat 

ÖMEROĞLU 

Bağımsız Yunus  

KARAN 

Bağımsız Değil 

Riskin Erken Tespiti Komitesi Yüksel 

GÖRGEÇ 

Bağımsız Yahya  

BAYRAKTAR 

Bağımsız 

 

Şirket Yönetim Kurulu, 1 icracı ve 5 icracı olmayan toplam 6 üyeden oluşmakta olup, 3 üye 

bağımsız yönetim kurulu üyesi statüsündedir. İlgili mevzuat gereği, komitelerde en az bir 



bağımsız üyenin yer alması gerekliliğinden dolayı, mevcut yapılanmada bir yönetim kurulu üyesi 

birden fazla komitede görevlendirilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu bünyesinde, Aday Gösterme Komitesi ayrıca oluşturulmamıştır. Söz konusu 

komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uygun olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Söz konusu Komite, Şirket’in kurumsal yönetim 

uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirmekte ve iyileştirmek üzere çalışmalarda 

bulunmaktadır. Kurumsal yönetimin yanı sıra yatırımcılarla ilişkiler konusuna da önem veren 

Komite, Şirket’in pay sahipleri ile ilişkiler faaliyetlerini ve konuya ilişkin stratejilerini belli 

dönemler itibarıyla gözden geçirmekte ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu’na düzenli olarak 

bilgi verilmesini sağlamaktadır. Komite, söz konusu görevlerinin yanı sıra, diğer komiteler 

arasındaki koordinasyonun sağlanması ve gerektiğinde çalışmalarına destek verilmesi 

konularında da faaliyet göstermektedir.  Komite dönem içerisinde 5 defa toplanıp, 5 adet karar 

almıştır. 

 

Denetimden Sorumlu Komite, çalışma esaslarında yer alan görevlerine paralel olarak yıl 

içerisinde Sermaye Piyasası Mevzuatında ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan esaslara uygun 

olarak Şirket’in, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetiminin 

gerçekleştirilmesi, ortaklığın iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi ve bağımsız 

denetim kuruluşunun seçilmesi ve her aşamadaki çalışmalarının izlenmesi konularında aktif 

olarak çalışmaktadır. Komite yıl içerisinde 9 defa toplanmış olup, 5 adet  karar almıştır. 

 

Riskin Erken Tespiti Komitesi; Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uygun olarak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 

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

ve riskin yönetilmesi amacıyla TTK’nun 378.ci maddesi gereği çalışmalar yapmak ve risk 

yönetim sistemlerini gözden geçirmek üzere kurulmuştur. Komite yıl içerisinde6 defa toplanmış 

olup, 6 adet karar almıştır. 

 

Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan 

yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli 

hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar. Ücretlendirmede 

kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari 

sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna 

sunar.  Komite yıl içerisinde 1 defa toplanmış olup, 1 adet karar almıştır. 

 

Komitelerin dönem içerisindeki çalışmalarına ilişkin Yönetim Kurulu’nun Değerlendirme 

Raporuna 2017 yılsonu faaliyet raporunun 1 no’lu başlığı altında yer verilmiştir.  

 

18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

 

Şirkette, risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol sistemleri uluslararası uygulamalar, ilkeler ve 

örgütlenmelere uygun olarak yapılandırılmıştır. Risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri “İç 



Denetim & Risk Kontrol ve Yönetimi Müdürlüğü” tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu 

tarafından, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan 

risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek 

şekilde iç kontrol sistemleri, ilgili komitelerinin görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Yılda 

en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği gözden geçirilir. İç denetim 

faaliyetleri yıl içerisinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından onayı verilen “Yıllık Denetim 

Planı” çerçevesinde yürütülür. Şirket’in faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin 

uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini incelemek, kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve 

sonuçları ilgili birimlere raporlamak üzere oluşturulmuştur.  

 

Şirket içi kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda ayrıca 

bilgi verilir. Risk Kontrol ve Yönetimi Müdürlüğü tarafından dönemlik değerlendirme raporu, 

portföy sınırlamalarına uyum ve takip tablosu, aylık olarak likidite oran bildirim cetveli 

hazırlanmakta ve Denetimden Sorumlu Komitene, Kurumsal Yönetim Komitesine, Riskin Erken 

Tespiti Komitesine, Şirket üst yönetime ve Yönetim Kuruluna eş zamanlı olarak sunulmaktadır. 

Böylece söz konusu risklerin yönetilmesine ilişkin olarak Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu 

tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Halk GYO, yatırım stratejisi olarak gayrimenkul sektöründe geniş bir portföy çeşitliliği yaratarak, 

gayrimenkul seçiminde ise düzenli kira gelirleri elde edeceği gayrimenkullere yönelerek 

yatırımcıları için riski minimize etmeye çalışmaktadır. Şirket portföyünde bulunan 

gayrimenkuller her türlü hasara karşı sigortalanmaktadır. 

 

19- Şirketin Stratejik Hedefleri 

 

Şirketin stratejik hedefi, gayrimenkul portföyünü, yüksek kira geliri elde edilebilecek ticari mülk 

ağırlıklı geliştirerek, özkaynak ağırlıklı finansman modeli ile hissedarlarına yüksek getiri 

sunmaktır. 

 

Yönetim Kurulu, hedef ve stratejilerin belirlendiği yıllık bütçe çalışmasını kendi değişiklik ve 

önerilerini de içerecek şekilde onaylamaktadır. Şirketin performans değerlendirmesi ve yıl içinde 

alınan kararlar neticesinde meydana gelen tüm stratejik değişiklikler ile tahminlerde oluşan 

sapmalar olağanüstü durumlar dışında Yönetim Kurulu tarafından, üçer aylık periyotlarda, mali 

tabloların değerlendirilmeleri esnasında yapılır. Kısa ve uzun vadeli yatırım ve fonlama planları, 

gerektiğinde yeni gelişmelere paralel değiştirilerek yeniden pozisyon alınmaktadır. 

 

20- Mali Haklar 

 

Şirketin Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine sağlanan her türlü hak menfaat ve ücret ile 

bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme 

Politikası ile belirlenmiş olup, ilgili politika internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

 

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, Ücretlendirme Komitesi’nin önerisi doğrultusunda,  

Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan 

ücret dışında, huzur hakkı, prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır. 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde ücretin, üyenin 

bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 



çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları 

kullanılmamaktadır.   

 

Üst düzey yöneticilere yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak 

sağlanmakta olup, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir 

tazminat politikası uygulanmamaktadır. Üst düzey yöneticilerin ücretleri, Ücretlendirme 

Komitesi’nin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmektedir. 

 

Şirket, dönem içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve üst düzey yöneticilerine borç 

vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi 

kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, bu husustan dolayı doğan bir çıkar 

çatışması olmamıştır. 

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.6 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst 

düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler üçer aylık faaliyet raporları 

ve finansal raporlar vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında 

değildir. Dönem itibarıyla Şirketin yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerine sağladığı mali 

hakların toplamı 1.246.448.-TL’dir. 


