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Gl o b a l ’ e b a kıﬂ ...
Borsada istikrarlı baﬂarı...
Türkiye’nin en büyük ba¤ımsız aracı kurumlarından biri olan Global Menkul De¤erler, Türkiye’ deki eriﬂim noktaları
ve yabancı yatırım iﬂlemleriyle de ‹MKB iﬂlem hacminde her dönemde istikrarlı bir baﬂarı elde etmiﬂ ve 20 yıldan
beri de hisse senedi iﬂlemlerinde sektörün önde gelen ﬂirketlerinden biri olarak mevcut baﬂarılı pozisyonunu
korumuﬂtur.

Yabancı yatırımcıların tercihi...
Global, ‹MKB’de iﬂlem yapan yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen aracı kurumlar
arasında yer almaktadır.

Birçok baﬂarıya imza atan aracı kurum...
Global Menkul De¤erler, kuruldu¤u tarihten bugüne kadar birçok baﬂarıya imza atmıﬂ olup, ayrıca ‹MKB’de en
büyük blok satıﬂı gerçekleﬂtiren aracı kurum olma özelli¤ini de taﬂımaktadır.

Halka arzlarla ülke ekonomisine büyük kaynak...
Global, 1993 yılından bu yana 80’e yakın kurumun halka arzını gerçekleﬂtirerek ülke ekonomisine büyük kaynak
sa¤lamıﬂtır. Ayrıca, kuruluﬂundan bugüne kadar sermaye piyasasına 4.6 milyar $’ın üstünde plasman sa¤layan
Global Menkul De¤erler A.ﬁ. yatırımcılarına; araﬂtırma departmanının hazırladı¤ı ekonomik de¤erlendirmeler,
ﬂirket analizleri, teknik analiz ve raporlamalar do¤rultusunda, yatırımcı profiline en uygun yatırım portföyü
önerilerinde de bulunmaktadır.

Ödüllerle tescilli baﬂarı...
Kuruldu¤u yıldan bu yana, 40’a yakın uluslararası ödül alan Global, üç yıl üst üste “Türkiye’nin En ‹yi Aracı
Kurumu” seçilmiﬂtir. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası ölçekte ödüller kazanan araﬂtırma departmanına sahiptir.
2010 yılında Global, ‹MKB tarafından borsanın kuruluﬂundan bugüne kadar, 25 yıllık süreçte en fazla iﬂlem
hacmi yapan banka dıﬂı aracı kurum ödülüne de layık bulunmuﬂtur.

Yaygın eriﬂim...
Global, Türkiye’deki ba¤ımsız aracı kurumlar arasında, sahip oldu¤u yaygın yurt içi ve yurt dıﬂı da¤ıtım a¤ının
yanı sıra, yatırım merkezi 444 0 321 ve alım satım sitesi www.global.com.tr ile de yatırımcılarına hızlı eriﬂim
imkanları sunmaktadır.
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ki l o m e t r e t a ﬂ la r ı
1990 Global Menkul De¤erler, 5 kiﬂi ve 5.000 TL sermaye ile kuruldu.
‹stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda iﬂlem hacminde 1. sırada yer aldı ve
IMKB’deki yabancı yatırımların %70’ini oluﬂturmaktaydı.
1995 Global Menkul De¤erler, Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka açıldı.
Global Valori Mobiliare Romanya ve CJSC Global Securities Kazakistan ofisleri kuruldu.
1996 Global Securities Inc. New York ofisi kuruldu.
1997 Global Menkul De¤erler Azerbaycan ofisi kuruldu.
1998 Global Portföy Yönetimi kuruldu.
Global Menkul De¤erler Bulgaristan ve Mısır ofisleri kuruldu.
2000 Global Menkul De¤erler dünya çapında 607 personele ve 29 ﬂubeye ulaﬂtı.
2002 Toprak Hayat Sigorta satın alınarak Global Hayat Sigorta kuruldu.
2004 Global Yatırım Holding A.ﬁ. kuruldu.
Mevcut menkul de¤erler lisansları yeni kurulan Global Menkul De¤erler’e devredildi.
2006 Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklı¤ı kuruldu.
2010 Almanya merkezli IEG Kurumsal Finansman ﬁirketi ile %50 ortaklık anlaﬂması için çalıﬂmalara baﬂlandı.
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D e ¤ e r l i o r t a kla rımız ve
m ü ﬂ t erilerimiz,
2010 yılını, sermaye piyasası ve finans sektöründe
baﬂarılarla dolu 20. gurur yılımız olarak geride
bıraktık. 20. Yıl’a ulaﬂmanın aynı zamanda
sorumluluklarımızı da arttırdı¤ının bilinciyle; adımızı
ve adımızın önüne konan “öncü” sıfatını en do¤ru
ﬂekilde ifade edecek çalıﬂmalar yaptık.
Global Menkul De¤erler olarak, her faaliyet yılının,
sonraki yılların baﬂarılarına basamak olaca¤ını
düﬂünürüz. Hedeflerimizi bu anlayıﬂla kurgular,
adımlarımızı bu anlayıﬂa uygun olarak atarız.
2010 yılında da yine gelece¤imiz için çok de¤erli
oldu¤una inandı¤ımız adımlar attık.
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ﬁirketimizin Türk sermaye piyasasındaki deneyimini,
uluslararası yatırım bankacılı¤ının güçlü isimlerinden IEG
Kurumsal Finansman ile birleﬂtirerek, “öncü” konumumuzu
daha da güçlendirecek bir ortaklı¤ın temellerini 2010
yılında attık. Almanya kökenli, IEG Kurumsal Finansman
ﬁirketi ile 2011 yılı baﬂında kuraca¤ımız ortaklıkla; özellikle
Geliﬂen ‹ﬂletmeler Piyasası’nda önemli bir misyon edinmeyi
ve ardından yeni uluslararası pazarlara açılmayı hedefliyoruz.

2011 yılında, halen 5 ﬂube ve 7 irtibat bürosundan oluﬂan
hizmet noktalarımızın sayısını daha da artırmayı planlıyoruz.
Kurguladı¤ımız yeni ve özgün yatırım fonları ile hizmet
yelpazemizi geniﬂlettik ve yine müﬂterilerimize karﬂı
sorumlulu¤umuzun bir parçası olarak, hizmet kalitemizi
arttırmak için, internet sitemizi, online iﬂlem platformlarımızı
ve Yatırım Merkezi’miz baﬂta olmak üzere, tüm teknik
altyapı ve donanımımızı da yeniledik.

5 Kiﬂi ve 5,000 TL sermaye ile baﬂladı¤ımız yolculu¤umuzda,
bugün 30,000,000 TL sermaye ve 175 çalıﬂana ulaﬂtık.
Bu süreçte, sadece çalıﬂan sayımızın artıﬂı ile ilgilenmedik;
aynı zamanda, her bir çalıﬂanımızın sürekli e¤itimi ve
geliﬂimi için çalıﬂmayı da ilke edindik. Bugün,
kuruluﬂumuzdan bu yana yolumuzun kesiﬂti¤i 1700
Globalli’nin ço¤unlu¤unun sektörde son derece önemli
noktalarda oldu¤unu görmek, bu ilkeye ve “okul” olma
misyonumuza ba¤lılı¤ımızın da bir göstergesidir.

Kuruluﬂumuzdan bu yana, ulusal ve uluslararası pek çok
saygın kurum tarafından verilen ödüllere bir yenisini daha
ekledik. ‹MKB’nin kuruluﬂundan bu yana, Hisse Senedi
Piyasası’nda “en çok iﬂlem hacmi yapan aracı kurum” olma
gururunu yaﬂadık. Bu anlamlı ödül, aynı zamanda, bugüne
kadar ki baﬂarılarımızın somut bir göstergesi oldu.
Baﬂarıyla tamamladı¤ımız 2010 yılının ardından; 20 yıllık
deneyimimize ve Global’i Global yapan de¤erlere ba¤lı
çalıﬂanlarımıza duydu¤umuz güvenle, 2011 yılına yine
büyük hedeflerle giriyoruz.

Sahip oldu¤umuz bilgi, birikim ve deneyimi; ödüllü araﬂtırma
departmanımızın yatırım kararlarında fark yaratacak
ürünlerini daha çok kiﬂiye ulaﬂtırmanın, aracı kurum
sorumlulu¤umuzun parçası oldu¤unu düﬂünüyoruz. 2010
yılında, bu sorumlulu¤umuzun ve büyüme hedefimizin
gere¤ine uygun olanı yaptık ve yurt içi satıﬂ a¤ımızı
yaygınlaﬂtırarak, Gebze ve Niﬂantaﬂı ofislerimizi de hizmete
açtık.

20 yıllık yolculu¤umuzda, “Esas olan piyasayı yaratmaktır.”
sözünün altına Global imzası atılmasına katkıda bulunan
herkese; 2010 yılının Global tarihine gururla kaydedilmesini
sa¤layan yöneticilerimize, çalıﬂanlarımıza ve de¤erli
müﬂterilerimize teﬂekkürlerimi sunuyorum.

Erol Göker
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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G e r i d e b ı r a ktı¤ ımız
2 0 Y ı l ı n A rd ın d a n ...
Çalıﬂanlarımızın, müﬂterilerimizin ve
hissedarlarımızın deste¤i ve eﬂli¤inde
çıktı¤ımız yolculu¤umuzun, yenilikler
ve baﬂarılarla dolu 20. yılını tamamlamasının
gururunu hep birlikte yaﬂıyoruz.
ﬁirketimiz Global Menkul De¤erler, 20 yıllık dönemde, her
zaman kesintisiz ve hızlı bir geliﬂme süreci içinde olmuﬂtur.
Kurucularımızdan ve pay sahiplerimizden aldı¤ımız destek,
çalıﬂanlarımızın ﬂirket kültürü içindeki özverili çalıﬂmaları ve
müﬂterilerimizin bizlere duydu¤u sonsuz güven, istikrarlı
büyümemizin en önemli nedenleridir.
Günümüz iﬂ hayatının ﬂartlarına en iyi ﬂekilde uyum sa¤layarak,
insan kayna¤ı gücümüz ve hızlı hizmet anlayıﬂımız paralelinde,
teknolojik altyapımızı güçlendirmiﬂ olmanın da avantajlarını,
iﬂ süreçlerimizin her anında yaﬂıyoruz. Müﬂteri odaklı hizmet
kalitesinde, sektör standartlarını yükselten ve piyasayı yaratan
kurum olma özelli¤imizi halen koruyoruz. Müﬂterilerimizin
isteklerine uygun, hızlı hizmet sunan uzman kadrolara; özgün
ve esnek çözümler üreten, sektörde ilkleri gerçekleﬂtirebilen
bir bilgi teknolojisine sahibiz.
2010 yılı, bizim birçok projemizi hayata geçirdi¤imiz ve
hedeflerimize ulaﬂtı¤ımız bir sene oldu. Bu baﬂarının ölçütünü
sadece müﬂteri sayısı ve ciro olarak görmüyorum. Mükemmel
hizmet sa¤layan, müﬂteri memnuniyetini en üst düzeyde
oluﬂturan ve sürdüren bir ﬂirket olarak görüyorum. Kaliteli,
süratli, duyarlı ve güler yüzlü olmanın ve iﬂini en iyi ﬂekilde
yapma çabasının belirleyici önem taﬂıdı¤ını da düﬂünüyorum.
175 kiﬂilik ekibimizle, 2011 yılında daha büyük hedeflerle,
daha da büyük baﬂarılar elde etmek için çalıﬂacak ve bu yıl
elde etti¤imiz baﬂarılarımızın da meyvelerini toplayaca¤ız.

Gökhan Özer
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
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“ Es a s ola n p iya sa yı ya ra tma ktır”

20 Yıl’ın Ardından...
Global Menkul De¤erler’in yenilikler ve baﬂarılarla dolu yatırım yolculu¤undaki, ikinci on yılını
tamamlamasının gururunu yaﬂıyor ve 20. yaﬂ sevincimizi sizlerle paylaﬂmaktan büyük bir mutluluk
duyuyoruz.
Türkiye’de modern sermaye piyasalarının temelleri 1980’li yılların ikinci yarısında atılırken, ciddi
bir ön hazırlık, atılgan bir giriﬂimcilik, eﬂsiz bir insan kayna¤ı ve birikimiyle, 1990 senesinde
kurulan Global Menkul De¤erler, ülkemizin, sermaye piyasası yatırımlarının en cazip merkezlerinden
biri haline dönüﬂtü¤ü süreçte, bu sürecin öncüsü olmayı baﬂarmıﬂtır.
Yirmi yılda gerçekleﬂtirilen, 80’e yakın halka arzda liderlik, 250’yi aﬂkın uluslararası kurumsal,
40.000’e yakın yerli müﬂteri, 4,6 milyar dolara ulaﬂan özelleﬂtirme ve satın alma iﬂlemlerinde
danıﬂmanlık, ‹stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 16 milyar doları aﬂan iﬂlem hacmi, bu
öncülü¤ümüzün nicel göstergelerinden sadece birkaçıdır. Ayrıca; ülkemizin uluslararası ölçekte
ödüller kazanan araﬂtırma departmanına sahip olmamız; Euromoney, Extel ve Institutional Investor
gibi uluslararası prestije sahip yayın organları tarafından “Türkiye’deki En ‹yi Araﬂtırma” ödüllerini
kazanmamız; ‹MKB tarafından kuruluﬂundan bugüne kadar geçen 25 yıllık süreçte “En Çok ‹ﬂlem
Yapan Banka Dıﬂı Aracı Kurum Ödülü” ne layık görülmemiz; Avrupa, Orta Do¤u, Uzak Asya ve
Kuzey Amerika’da ofisler açarak “global” adımızın ve yaklaﬂımımızın hakkını vermemiz; ülkemizdeki
kritik birleﬂme ve satın almalarda, özelleﬂtirmelerde, halka arzlarda her zaman önemli bir rol
oynamamız ve elbette yerli/yabancı, büyük/küçük, kamu/özel, tedarikçi/bankacı bütün
müﬂterilerimize ve yatırımcılara aynı ﬂekilde mükemmel hizmet sunmamız, Global Menkul
De¤erler’in ayırt edici niteli¤ini de ortaya koymaktadır.
Bu yirmi yıllık benzersiz ve mükemmel yolculukta, sizlerin ve bütün iﬂ ortaklarımızın güveni, inancı
ve profesyonelli¤i, bizim için vazgeçilmez birer de¤er oldu ve olmaya da devam edecektir.
De¤erlerimize yeni de¤erler kattı¤ınız ve bu günlere bizimle birlikte yürüdü¤ünüz için, sizlere çok
teﬂekkür ediyor, yeni yeni 20 yılları yine hep birlikte kutlamayı diliyoruz.
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20 . Y ı l D av e ti
Global Menkul De¤erler, 20. kuruluﬂ yıldönümünün sevincini, ﬂirketin bugünlere gelmesinde eme¤i
geçen, eski ve yeni çalıﬂanları ile, 27 Temmuz 2010 tarihinde, Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda
gerçekleﬂen çoﬂkulu bir gece ile kutladı. Yaklaﬂık 700 kiﬂinin katıldı¤ı davette, tüm çalıﬂanlar, e¤lenceli
anlar yaﬂayarak, yo¤un çalıﬂma temposunun yorgunlu¤unu üzerlerinden atma fırsatını buldu.
Davette konuﬂan Genel Müdür Gökhan Özer; “ﬁirketimizin 20. yılına bu derece emin adımlarla
ilerlemesini, eme¤i geçen eski ve mevcut çalıﬂanlarımızla birlikte kutlamaktan mutluluk ve gurur
duyuyoruz. Global Menkul De¤erler’i bugünlere ulaﬂtıran, geçmiﬂten bugüne kadar tüm çalıﬂanlarımıza
teﬂekkürlerimizi sunuyoruz. Çalıﬂanlarımızı motive eden, birlikte baﬂarıya ulaﬂma arzusunu güçlendiren
bu tür ﬂirket içi organizasyonlarımızı da bundan sonraki dönemde daha sık tekrarlayaca¤ız” dedi.
Gecede kısa bir konuﬂma yapan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Baﬂkanı Mehmet Kutman
ise, Global Menkul De¤erler’in baﬂarısında eme¤i olan eski ve yeni çalıﬂanları biraraya getirmekten
mutluluk duyduklarını belirterek, teﬂekkürlerini sundu. Kutman, eski çalıﬂanlarının büyük kısmının
sektörde baﬂarılı iﬂlere imza atmaya devam ettiklerini dile getirdi.
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‹ M K B ’ d e n An la m lı Ö d ü l
‹MKB’nin 25. Kuruluﬂ Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde da¤ıtılan anlamlı ödüllerden biri de Global
Menkul De¤erler’in oldu.
‹MKB’nin kuruluﬂundan itibaren geçen 25 yıllık süreçte; “Hisse Senetleri Piyasası’nda En Çok ‹ﬂlem
Hacmi Yapan Banka Dıﬂı Aracı Kurum Ödülü”ne layık görülen ﬂirketimiz, bu ödül ile birlikte ulusal
ve uluslararası ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Böylece, ismimizin önündeki “öncü” sıfatının ve
“esas olan piyasayı yaratmaktır” sözünün altındaki imzamızın hakkını vermenin gururunu bir kez daha
yaﬂadık.
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v i zy on umuz
Türkiye’nin sektöründe “öncü”, “lider” ve “güvenilir” aracı kurumu olmaktır.

m i s y on u m u z
Müﬂterinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine, ça¤daﬂ yaﬂamın gerektirdi¤i her türlü imkanı
kullanarak ve güncelli¤i izleyerek cevap vermek, kendini sürekli yenileyerek ve
geliﬂtirerek yeni ürünleri ve hizmetleri sunmak; azami müﬂteri tatmini oluﬂturarak,
insan kaynakları, e¤itim, verimlilik ve müﬂterilerin devamlılı¤ını sa¤lamak, bu baﬂarıyı
da çalıﬂanlarımız, müﬂterilerimiz ve de hissedarlarımızın kazancına dönüﬂtürmek ve
Türkiye’de örnek aracı kurum konumuna gelmektir.
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s t ra t e j i m i z
Global Menkul De¤erler A.ﬁ’nin stratejisi; bireysel ya da kurumsal, yerli ve uluslararası müﬂterilerine “yüksek
kalitede hizmet vermek ve finansal danıﬂmanlık sa¤lamak” tır.

de ¤ e r l e r i m i z
Global Menkul De¤erler vizyon ve misyonunu gerçekleﬂtirmek için izleyece¤i stratejilerini belirlerken, tüm
çalıﬂanlarının uyaca¤ı kurumsal de¤erlerini de tanımlamıﬂtır. Çalıﬂanlarının tümü için vazgeçilmez olan bu
de¤erler, onların aynı zamanda özümsedikleri birer iﬂ ve yaﬂam biçimi kuralıdır.
1. Olumlu bakıﬂ açısı:
ﬁartlar ne olursa olsun, hepimiz olaylara olumlu bir bakıﬂ açısıyla yaklaﬂırız.
2. Yaratıcılık:
Gerekti¤inde sistemde de¤iﬂiklik yapabilecek sıradıﬂı çözümler bulabiliriz.
3. Ö¤renme iste¤i:
Deneyimlerimizden ders çıkartırız, kendi kendimizi ve iﬂimizi geliﬂtirmek için gözlem ve araﬂtırma yaparız.
4. ‹nisiyatif kullanma:
Hepimiz gerekli sonuçlara ulaﬂmak için inisiyatif kullanma ve risk alma becerisine sahibiz.
5. Takım ruhu:
Hepimiz, iﬂbirli¤i içinde çalıﬂan, Global Menkul De¤erler takımına kendini adamıﬂ kiﬂileriz. Güvenin ve
bireylerin yetkinlik ve becerilerinin önemli oldu¤u bir ortamda, iﬂ arkadaﬂlarımızla ve di¤er bölümlerle
kendi bilgimizi, becerilerimizi ve deneyimlerimizi paylaﬂırız.
6. Saygı:
Birbirimize saygı duyarız, her düzeyde nazik, yapıcı bir iletiﬂim ve iliﬂki kurarız, ﬂirket çıkarlarının gözetilmesini
sa¤lamak için ahlaklı ve dürüst davranırız. Hepimizin benimsedi¤i ortak bir iﬂ ahlakımız vardır.
7. Liderlik:
Hepimizin bir ﬂeyleri de¤iﬂtirme gücü oldu¤unun bilinciyle, istisnalarla de¤il, örnek olarak liderlik yaparız.
8. Teknik beceriler:
Teknik becerilerimizin en üst düzeyde olmasını hedefler, müﬂterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karﬂılayabilmek
için teknik becerileri pratik uygulamalar haline getiririz.
9. Karﬂılıklı dayanıﬂma:
Farklı bölümler, sektörler, kategoriler ve co¤rafi konumlarda olan bireyler ile, güvene ve inanca dayalı olarak
çalıﬂırız; elde etti¤imiz sonuçlardan gurur duyarız. ﬁirketin hedefine ulaﬂmasında katkısı olan, müﬂterilerimiz
ve tedarikçilerimiz dahil bütün taraflarla üstün iliﬂkiler kurarız.
10. Mükemmele ulaﬂmaya çalıﬂmak:
ﬁirket için stratejik öneme sahip bütün konularda en iyi olmaya çalıﬂırız; kendi performansımızı ﬂirketin
hem içinde, hem de dıﬂında en iyi olanlarla kıyaslarız ve baﬂarılarımızdan da, baﬂarısızlıklarımızdan da ders
çıkarırız.
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y ö n etim k ur u l u

1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Erol
Göker, lisansüstü e¤itimine aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü’nde devam
etmiﬂtir. 1979-1984 yılları arasında Maliye Bakanlı¤ı’nda Hesap Uzmanı olarak
görev yapan Göker, 1984-1988 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda
Denetçi olarak çalıﬂmıﬂtır. Kariyerine özel sektörde devam eden Göker, 19881990 yılları arasında Net Holding’de Sermaye Piyasası ve Denetim koordinatörü
olarak görev yapmıﬂ ve 1990 yılında kurucusu oldu¤u Global Menkul De¤erler’de
Genel Müdür olarak çalıﬂmaya baﬂlamıﬂtır. Halen aynı ﬂirkette Yönetim Kurulu
Baﬂkanı olarak görevini sürdürmekte olan Göker, evli ve iki çocuk babasıdır.
Yayınlanmıﬂ kitap ve çok sayıda makalesi bulunan Göker, ‹ngilizce bilmektedir.

Erol Göker
Yönetim Kurulu Baﬂkanı

Ankara Hacettepe Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü mezunu olan Ayﬂegül Bensel,
Florida Üniversitesi’nde ‹ﬂletme Yüksek Lisans e¤itimini tamamladıktan sonra,
kariyerine bir bankada Hazine bölümünde müdür olarak baﬂlamıﬂtır. 1993’te
Global Menkul De¤erler A.ﬁ. bünyesine katılan Bensel, 1998 yılına kadar Araﬂtırma
Bölümü Direktör Yardımcılı¤ı görevini yürüttükten sonra, aynı yıl Araﬂtırma Bölümü
Direktörlü¤ü’ne atanmıﬂtır. 1999 yılında bu görevinden ayrılan Bensel, halen
çalıﬂmalarını Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili olarak sürdürmektedir. Evli ve iki
çocuk annesi olan Ayﬂegül Bensel, Fransızca ve ‹ngilizce bilmektedir.

Ayﬂegül Bensel
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili

‹stanbul Üniversitesi ‹ngilizce ‹ﬂletme Bölümü mezunu olan Gökhan Özer, Global
Menkul De¤erler’e 1991 yılında katılmıﬂ, ardından iki yıl Bankacılık sektöründe
çalıﬂmaya devam ettikten sonra, 1993 yılında geri dönerek ﬁube Koordinasyon
Direktör Yardımcısı olarak görev almıﬂtır. Mart 1999’da Yurt içi Satıﬂ-Pazarlama,
‹nsan Kaynakları ve ‹dari ‹ﬂler Direktörü olarak atanmıﬂtır. Kendisi Türkiye içinde
de¤iﬂik zamanlarda faaliyet gösteren 16 ﬂubenin ve 20 irtibat ofisinin tasarım,
yapılanma ve yönetiminin mimarı olmuﬂtur. 2007 yılında Genel Müdür olarak
atandı¤ı bu göreviyle birlikte Yönetim Kurulu üyeli¤ini halen sürdürmekte olan
Gökhan Özer evli ve 2 çocuk babasıdır. ‹ngilizce ve Almanca bilmektedir.

Gökhan Özer
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
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Bo¤aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i’nden Lisans, 1982 yılında ise Florida
Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nden Yöneylem Araﬂtırması üzerinde
Yüksek Lisans derecelerini alan Tahsin Bensel, 1982-1991 yılları arasında Florida
Atlantic Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi’nde Ö¤retim Üyeli¤i ve yine aynı tarihler
arasında Florida Eyaleti’nde çeﬂitli ﬂirketlerde müﬂavir olarak görev yapmıﬂtır.
1991 yılında Türkiye’ye dönerek bir aracı kurum tarafından kurulan ilk yatırım
ortaklı¤ı olan “Global Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklı¤ı”nın kuruluﬂ çalıﬂmalarında
bulunmuﬂ ve kuruldu¤u günden bugüne kadar ﬂirketin Genel Müdürlük görevini
yürütmüﬂtür. Daha sonraki yıllarda ise, Atlas, Evren ve Avrasya Yatırım Ortaklıkları’nın
kuruluﬂunda ve çeﬂitli yönetim kademelerinde bulunmuﬂtur.
1998 yılında, Global Portföy Yönetimi A.ﬁ.'nin kurulmasıyla birlikte, Tahsin Bensel
bu ﬂirkette Genel Müdürlük görevini üstlenmiﬂtir. 2009 yılından bu yana da,
Global Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Baﬂkanı ve Global Yatırım Holding
A.ﬁ.’de Direktör olarak görevine devam eden Bensel, evli ve 2 çocuk babasıdır.
‹ngilizce ve Almanca bilmektedir.

Tahsin Bensel
Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan ﬁaban Erdikler,
kariyerine kamu hizmetinde Maliye Müfettiﬂi olarak baﬂlamıﬂtır. 1992 yılında
Arthur Andersen Türkiye’de Yönetici Ortak ve daha sonra Ülke Yöneticisi ve
ﬁirket Orta¤ı olarak görev yapan Erdikler, 2004 yılında Erdikler Yeminli Mali
Müﬂavirlik Limited ﬁirketini kurmuﬂtur. Erdikler, halen Yabancı Sermaye Derne¤i
Baﬂkanlı¤ı ve Maliye Bakanlı¤ı bünyesinde oluﬂturulan Vergi Konseyi üyeli¤ini
sürdürmektedir. Erdikler’in dergi ve gazetelerde yayınlanmıﬂ 200’den fazla
makalesi bulunmaktadır.

ﬁaban Erdikler
Yönetim Kurulu Üyesi

Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü mezunu olan Mehmet Sa¤ıro¤lu, 19 yıllık
TSKB kariyerinden sonra 1999-2006 yılları arasında Global Menkul De¤erler'de
Kurumsal Finansman Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıﬂtır.
Bu dönemde, çok sayıda halka arz ve ﬂirket birleﬂme danıﬂmanlı¤ı hizmeti vermiﬂ
ve aynı dönem içerisinde, Global, 3 yıl üst üste Euromoney tarafından verilen
"Türkiye'nin En ‹yi Aracı Kurumu" ödüllerine layık görülmüﬂtür. Mesleki kariyeri
süresince baﬂta Tüpraﬂ olmak üzere, Global Menkul De¤erler, Alarko GMYO,
Marlit, Sistaﬂ gibi ﬂirketlerde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Mehmet
Sa¤ıro¤lu, evli ve 2 çocuk babasıdır. ‹ngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Mehmet Sa¤ıro¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ortado¤u Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 1992 yılında mezun olan
Çi¤dem Gaye Braida Fernandez, IOWA State Üniversitesi’nde ‹ﬂletme Yüksek
Lisans e¤itimini tamamladıktan sonra Türk Eximbank Araﬂtırma Departmanı’nda
Analist olarak baﬂlamıﬂtır. Global Ailesine, 1998’de Global Securities USA
Kurumsal Satıﬂ Departmanı’nda görev alarak katılan Braida Fernandez, 2007
yılına kadar ﬂirketin Finans Direktörü olarak görev yapmıﬂ, aynı yıl Global Securities
USA’ nın Genel Müdürlü¤üne atanmıﬂtır. Braida Fernandez 2009 yılına kadar
Genel Müdürlük görevini sürdürmüﬂtür. O tarihten beri çalıﬂmalarına Yönetim
Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesi olan Çi¤dem
Gaye Braida Fernandez ‹ngilizce bilmektedir.

Çi¤dem Gaye Braida Fernandez
Yönetim Kurulu Üyesi
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Gökhan Özer

Dr. Reha Çetin

Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Bilgi Teknolojileri Direktörü

Bilgisayar Mühendisli¤i Lisans ve Yüksek Lisans programlarını Ege
Üniversitesi’nde tamamlayan Reha Çetin, Doktora e¤itimini 2008
yılında Trakya Üniversitesi’nde tamamlamıﬂtır. ‹ﬂ hayat›na Ege
Üniversitesi’nde Proje Yöneticisi olarak baﬂlamıﬂ, sonrasında Yapı
Kredi Bankası, Körfezbank ve Bankekspres‘te Proje Lideri ve IT
Sistem Müdürü olarak görev yapmıﬂtır. 1999 - 2002 yılları arasında
Kentbank’ta IT Koordinatörü ve son olarak da TURCom ‹letiﬂim
Sistemleri’nde Danıﬂman ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Direktörü olarak çalıﬂmıﬂtır.
Reha Çetin, evli ve bir çocuk babasıdır. ‹ngilizce bilmektedir.

‹stanbul Üniversitesi ‹ngilizce ‹ﬂletme Bölümü mezunu olan Gökhan
Özer, Global Menkul De¤erler’e 1991 yılında katılmıﬂ, ardından
iki yıl Bankacılık sektöründe çalıﬂtıktan sonra, 1993 yılında geri
dönerek ﬁube Koordinasyon Direktör Yardımcısı olarak görev
almıﬂtır. Mart 1999’da Yurt ‹çi Satıﬂ-Pazarlama, ‹nsan Kaynakları
ve ‹dari ‹ﬂler Direktörü olarak atanmıﬂtır. Kendisi Türkiye içinde
de¤iﬂik zamanlarda faaliyet gösteren 16 ﬂubenin ve 20 irtibat
ofisinin tasarım, yapılanma ve yönetiminin mimarı olmuﬂtur. 2007
yılında Genel Müdür olarak atandı¤ı bu göreviyle birlikte Yönetim
Kurulu üyeli¤ini halen sürdürmekte olan Gökhan Özer, evli ve 2
çocuk babasıdır. ‹ngilizce ve Almanca bilmektedir.

Barıﬂ Hocao¤lu
Yurt ‹çi Satıﬂ ve Pazarlama Direktörü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ‹liﬂkiler
Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Barıﬂ Hocao¤lu, iﬂ hayatına
aynı yıl Halk Bankası Dıﬂ ‹liﬂkiler Müdürlü¤ü’nde Uzman Yardımcısı
olarak baﬂlamıﬂtır. Sonrasında, Osmanlı Bankası’na geçerek, 19982000 yılları arasında Teftiﬂ Kurulu’nda Müfettiﬂ olarak görev almıﬂtır.
Kasım 2000 tarihinde, Global Menkul De¤erler Denetim ve Risk
Yönetimi ekibine katılan Hocao¤lu, Ocak 2007 tarihi itibariyle Yurt
‹çi Satıﬂ ve Pazarlama Departmanı Direktör Yardımcılı¤ına atanmıﬂtır.
2009 yılı Ocak ayından, bugüne kadar ise, eﬂ zamanlı olarak hem
Yurt ‹çi Satıﬂ ve Pazarlama Departmanı Direktörlü¤ü, hem de
Global Portföy Yönetimi A.ﬁ.’nin Genel Müdürlü¤ü görevlerini
birlikte yürütmektedir. Barıﬂ Hocao¤lu, evli ve bir çocuk babasıdır.
‹ngilizce bilmektedir.

Hasan Tahsin Turan
Mali ve ‹dari ‹ﬂler Direktörü

ODTÜ Petrol ve Do¤algaz Mühendisli¤i Bölümü mezunu olan
Hasan Tahsin Turan, kariyer hayatına 1997 yılında Yapı Kredi
Bankası Teftiﬂ Kurulu’nda baﬂlamıﬂ olup 2000 yılına kadar burada
görev yapmıﬂtır. Haziran 2000 tarihinde Global Menkul De¤erler
Teftiﬂ Departmanı’nda çalıﬂmaya baﬂlamıﬂtır. 2005 yılında Denetim
ve Risk Yönetimi Müdürü, 2007 yılında da Denetim ve Risk
Yönetimi Direktör Yardımcısı olmuﬂtur. Eylül 2008 tarihi itibarıyle
de, Mali ve ‹dari ‹ﬂler Direktörü olarak atanmıﬂtır. Turan, evli ve iki
çocuk babasıdır. ‹ngilizce bilmektedir.

Emre Yi¤it

Gülﬂeyma Do¤ançay

Araﬂtırma ve Yurt Dıﬂı Satıﬂ Direktörü

‹stanbul Retail ve Fon Pazarlama Direktörü

Lisans diplomasını Oxford Üniversitesi’nden 1988 yılında Felsefe
dalında, Yüksek Lisans’ını da 1992 yılında aynı üniversitenin Politika
ve Ekonomi dalında tamamlayan Emre Yi¤it, Haziran 2007 tarihinde
Global Menkul De¤erler A.ﬁ.’ye Araﬂtırma Direktörü olarak yeniden
katılmıﬂtır. Kendisi, Araﬂtırma Departmanı’nın kurucularından biridir
ve departmanın baﬂarılarında önemli katkıları bulunmaktadır. Kasım
2008 tarihi itibarıyle Yurt Dıﬂı Satıﬂ Departmanının yönetimi de
kendisine ba¤lanan Emre Yi¤it, kariyer hayatına Koç-American
Bank’ta Yönetici Adayı olarak baﬂlamıﬂ, sonrasında TEB Araﬂtırma
Departmanı’nda Kıdemli Analist olarak çalıﬂmıﬂ ve Global Menkul
De¤erler’e 1991 yılında Direktör Yardımcısı olarak katılmıﬂtır.
Sonrasında ise Araﬂtırma Direktörlü¤ü’ne atanmıﬂtır.

Bursa Uluda¤ Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü’nden 1993 yılnda
mezun olan Do¤ançay, Global Menkul De¤erler’e 1994 yılında
Yurt ‹çi Satıﬂ ve Pazarlama Departmanı Yatırım Uzman Yardımcısı
olarak katılmıﬂtır. 1999 yılında Merkez ﬁube Müdür Yardımcısı,
2000 yılında da Merkez ﬁube Müdürü ünvanıyla görev almıﬂtır.
Ocak 2009 tarihinde, ‹stanbul ﬁubeleri’nden sorumlu Direktör
Yardımcısı olan Do¤ançay, Merkez ﬁube, Göztepe ve Niﬂantaﬂı
‹rtibat Bürosu ve Yatırım Merkezi satıﬂ ve pazarlama fonksiyonlarının
yönlendirilmesi ve yönetilmesi ve fon pazarlama ve satıﬂ iﬂlemlerini
içeren mevcut görevine, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren Direktör
olarak atanmıﬂtır. Evli ve 2 çocuk annesi olan Gülﬂeyma Do¤ançay,
‹ngilizce bilmektedir.

UBS Londra Geliﬂen Pazarlar Araﬂtırma Direktörlü¤ü pozisyonunu
kabul etmek üzere Global Menkul De¤erler’den 1994 yılında
ayrılan Yi¤it, Türkiye’ye 2000 yılında dönerek ve 2002 yılına kadar
Fiba Grup'ta Baﬂ Ekonomist ve Araﬂtırma Departmanı Direktörü
olarak görev yapmıﬂtır. 2003 yılında askerlik görevini tamamlamasının
ardından J.M. Dutton Türkiye’ye Baﬂkan Yardımcısı olarak atanmıﬂ
ve 2005 yılına kadar bu görevde çalıﬂmıﬂtır. Global’e yeniden
katılmadan önce son olarak, Ekinciler Menkul De¤erler’de Araﬂtırma
ve Yurt Dıﬂı Satıﬂ Direktörü olarak görev yapan Emre Yi¤it, ‹ngilizce
bilmektedir.
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Dr. Abdullah Selim Kunt

Yonca Yücel

Hazine ve Fon Yönetimi Direktör Yardımcısı

‹nsan Kaynakları Direktör Yardımcısı

‹.T.Ü ‹ﬂletme Fakültesi ‹ﬂletme Mühendisli¤i Bölümü’nden 1994
yılında mezun olan Abdullah Kunt, 1997 yılında ‹.T.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü’nde Yüksek Lisans çalıﬂmasını tamamlayarak Yüksek
Mühendis, 2009 yılında da ‹.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
‹ﬂletme Doktora e¤itimini tamamlayarak Doktor ünvanını almıﬂtır.
Profesyonel kariyerine, 1995 yılında Türk Merchant Bank A.ﬁ.
Hazine Operasyon Bölümü’nde baﬂlayan Abdullah Kunt, 1996
yılında Global Menkul De¤erler ekibine katılarak, Hazine
departmanında trader olarak göreve baﬂlamıﬂtır. 2000 yılında
Müdür, 2009 yılında da Direktör Yardımcısı ünvanına terfi eden
Kunt, 2005 yılından bugüne, eﬂ zamanlı olarak Global Portföy
Yönetimi A.ﬁ.’nin de Portföy Yöneticisi ünvanını taﬂımaktadır.
Abdullah Kunt, evli ve bir çocuk babasıdır. ‹ngilizce bilmektedir.

Bo¤aziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 1993 yılında mezun olan
Yonca Yücel, ‹ﬂletme Yüksek Lisansı’nı Yeditepe Üniversitesi’nde
tamamlamıﬂtır. ‹ﬂ hayatına Iﬂıklar Holding’de Halkla ‹liﬂkiler Uzmanı
olarak baﬂlamıﬂ, ardından 1996 -1998 yılları arasında Demir Sigorta
ve Demir Hayat Sigorta A.ﬁ.’nin Reklam ve Halkla ‹liﬂkiler Yetkilisi
olarak görev yapmıﬂtır. Her iki ﬂirkette de, ISO 9001 Kalite Belgesi
çalıﬂmalarını yönetmiﬂ ve ‹nsan Kaynakları Departmanı’nı kurmuﬂtur.
1998 yılında, Bayındır Holding Sa¤lık Sistemleri Yönetim Merkezi’ne
‹nsan Kaynakları Müdürü olarak atanmıﬂtır. 1999 yılının sonunda
Rumeli Telekom A.ﬁ.’ye geçerek, burada yurt içi ve yurt d›ﬂ› 17
ﬂirketten sorumlu ‹nsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmıﬂtır.
Türkiye’nin hızlı tüketim ürünleri konusundaki ilk B2B pazaryeri
olan TurkeCom Teknoloji A.ﬁ.’de kurucu ‹nsan Kaynakları Müdürü
olarak çalıﬂmıﬂ ve 2005 yılında ise Global Menkul De¤erler ekibine
katılmıﬂtır. 2010 yılından beri ‹nsan Kaynakları Direktör Yardımcısı
olarak görev yapan Yonca Yücel, evli ve bir çocuk annesidir. ‹ngilizce
ve Fransızca bilmektedir.

‹. Yalçın Taﬂk›n
Yurt ‹çi Satıﬂ ve Pazarlama Direktör Yardımcısı

Anadolu Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nden 1988 yılında mezun
olan Yalçın Taﬂkın, Arz Menkul De¤erler Bursa ﬁube Müdürlü¤ü
görevinden ayrılarak, Kasım 1996 tarihinde Global Menkul De¤erler’e
katılmıﬂtır. Sırası ile Gaziantep, Konya (Kurucu Müdür), ‹stanbul
Bakırköy ve ‹zmit (Kurucu Müdür) ﬁube müdürlüklerinde görev
yapmıﬂtır. 2003 yılı Eylül ayından bugüne kadar, Yurt ‹çi Satıﬂ ve
Pazarlama Departmanı ﬁubeler Koordinatörlü¤ü görevini
yürütmektedir. Yalçın Taﬂkın, evli ve üç çocuk babasıdır. ‹ngilizce
bilmektedir.

Aysun Elçi
Levent ﬁube Direktör Yardımcısı

‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1990
yılında mezun olan Aysun Elçi, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler
Enstitüsü Para, Sermaye ve Finansal Kurumlar ana bilim dalında
Yüksek Lisans yapmıﬂtır. ‹ﬂ hayatına, 1991 yılında Tacirler Menkul
De¤erler’de Uzman Yardımcısı olarak baﬂlamıﬂ, sonrasında Yapı
Kredi Bankası’na geçerek, burada 1993 -1998 yılları arasında
Yatırım Uzmanı olarak görev almıﬂtır. A¤ustos 1998 tarihinde
geçti¤i Ege Yatırım Menkul De¤erler‘de Trading Müdürü olarak
çalıﬂmıﬂtır. Temmuz 2002 tarihinde, Global Yatırım Holding
bünyesindeki Hedef Menkul De¤erler’de Trading Müdürü olarak
göreve baﬂlayan Elçi, 2007 tarihi itibariyle Hedef Menkul De¤erler’e
Genel Müdür olarak atanmıﬂtır. Ancak, 2009 yılında Hedef Menkul
De¤erler’in faaliyetinin durdurulmasıyla, Global Menkul De¤erler’deki
kariyerine devam etmeye baﬂlayan Elçi, 2009 Nisan ayından
bugüne kadar, Yurt ‹çi Satıﬂ ve Pazarlama Direktör Yardımcılı¤ı
görevini yürütmektedir. Aysun Elçi, evli ve iki çocuk annesidir.
‹ngilizce bilmektedir.

Levent Yakar
Levent ﬁube Trading Direktör Yardımcısı

Anadolu Üniversitesi ‹kitisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ﬂletme
Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Levent Yakar, aynı yıl
Global Menkul De¤erler A.ﬁ. Merkez ﬁube’de Yatırım Uzman
Yardımcısı olarak iﬂ hayatına baﬂlamıﬂtır. 15 yıllık iﬂ hayat›n›n
tamamını Global Menkul De¤erler bünyesinde geçiren Levent
Yakar; yatırım uzmanlı¤ı, ﬂube yönetimi, bireysel portföy ve fon
yönetimi faaliyetlerinde bulunmuﬂ olup halen Levent ﬁube Trading
Bölümü’nde Direktör Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Murat Cetemen
Bilgi Sistemleri Yazılım Direktör Yardımcısı

Murat Engin
Bilgi Sistemleri Sistem ve Network Direktör Yardımcısı

‹stanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri‘nden 1995 yılında
mezun olan Murat Cetemen, e¤itimine Bilgi Üniversitesi’nde devam
ederek ‹ﬂletme Yüksek Lisansını buradan almıﬂtır. ‹ﬂ hayatına,
Emperyal Turizm ve Otelcilik A.ﬁ.’de Yazılım Elemanı olarak baﬂlamıﬂ,
sonrasında SMS Marketing Grup’ta Bilgi ‹ﬂlem Danıﬂmanlı¤ı yapmıﬂtır.
ﬁubat 1997 yılında, Global Menkul De¤erler’de göreve baﬂlayan
Cetemen, sırasıyla Bilgi ‹ﬂlem Departmanı’nda; Proje Lideri, Müdür
Yardımcısı, Müdür, Grup Müdürü ve son olarak Direktör Yardımcısı
ünvanı ile görevine devam etmektedir. Murat Cetemen, evli ve bir
çocuk babasıdır. ‹ngilizce ve Tatarca bilmektedir.

‹stanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisli¤i
Bölümü’nden 1992 yılında mezun olan Murat Engin, iﬂ hayatına
aynı yıl Alcatel Teletaﬂ Bilgi ‹ﬂlem Departmanı’nda mühendis olarak
baﬂlamıﬂtır. Sonrasında, ortaklı¤ı bulunan Points Elektronik A.ﬁ.’ne
geçerek, burada 1995 -1998 yılları arasında sistem mühendisli¤i
ve yazılım geliﬂtirme konusunda görev yapmıﬂtır. Kasım 1999
tarihinde, Global Menkul De¤erler Bilgi Sistemleri ekibine Müdür
Yardımcısı olarak katılan Engin, sırasıyla Bilgi ‹ﬂlem Departmanı’nda
Müdür, Grup Müdürü ve son olarak Direktör Yardımcısı ünvanı ile
görevine devam etmektedir. Murat Engin, evli ve bir çocuk babasıdır.
‹ngilizce ve Almanca bilmektedir
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ﬂ u b e l e r v e i r tib a t o fis ler i
‹STANBUL
Genel Müdürlük
Merkez
Yat›r›m Merkezi
Göztepe
Levent
Niﬂantaﬂı

GEBZE

BURSA
ANKARA

‹ZM‹R
KAYSER‹

ANTALYA
MERS‹N
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ANKARA
“1994 y›l›ndan bu yana Global ailesinin bir parças›y›z.
2010 y›l›nda iki arkadaﬂ›m›z, Global’deki 10. y›llar›n› tamamlad›.”

ANTALYA
“2010 y›l›nda müﬂteri say›m›z ve overall büyüklü¤ümüzde % 25 art›ﬂ sa¤lad›k.”

BURSA
“Tecrübemiz ve bilgimiz ile müﬂterilerimizin yat›r›m kararlar›nda fark yaratmak için çal›ﬂ›yoruz.”

‹STANBUL
“Esas olan piyasay› yaratmakt›r. Bu sözün alt›na imza atman›n hakl› gururunu yaﬂ›yoruz.”
“Müﬂteri odakl›, kaliteli hizmet anlay›ﬂ› ile çal›ﬂan bir ekibiz.
Globalli olmaktan gurur duyuyoruz.”

“Müﬂterilerimizin ihtiyaçlar›n› ve isteklerini biliyoruz;
hizmet stratejimizi, bu ihtiyaçlar› en iyi ﬂekilde karﬂ›lamak için oluﬂturuyoruz.”
“Aktif müﬂteri say›m›z› 2 kat, iﬂlem hacmimizi 3 kat artt›rd›k.”
“Büyük bir ailenin çal›ﬂkan ve dinamik üyesiyiz. 2011’de çok daha büyük iﬂler yapaca¤›z.”

‹ZM‹R
“2011 y›l›nda da müﬂterilerimizin memnuniyetini ve karl›l›¤›m›z›ı artt›rmak için çal›ﬂaca¤›z.”

KAYSER‹
“‹ﬂlem hacmimizi ve etkinli¤imizi artt›rd›k. Baﬂar›m›z ile gurur duyuyoruz.”

MERS‹N
“2010’da hedeflerimizi aﬂarak gerçekleﬂtirdik. 2011’de daha da çok çal›ﬂaca¤›z.”
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“Global Menkul De¤erler bir okuldur”
Kuruluﬂundan bugüne kadar, müﬂterilerinin ihtiyaçlarını anlayan ve kaliteli hizmet veren insan
kayna¤ını iﬂe almak ve çalıﬂanlarını, bu do¤rultuda sürekli e¤itimlerle desteklemek, Global Menkul
De¤erler’in baﬂarısının anahtarı olmuﬂtur.
Finans sektöründe kalıcı olmanın, sürekli geliﬂme ve ö¤renmeyle mümkün oldu¤u bilinciyle hareket
eden Global Menkul De¤erler, her seviyedeki çalıﬂanlarının, mesleki ve kiﬂisel yetkinliklerinin
artırılmasına yönelik e¤itim programları düzenleyerek, bu anlamda sektöründe her zaman öncü
olmuﬂtur.
Global Menkul De¤erler, 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi Yaﬂamboyu E¤itim Merkezi ile birlikte
tasarladı¤ı ve 2011 yılında hayata geçirece¤i “Sermaye Piyasası ve Borsa Sertifika Programı” ile,
sektöre yeni yetiﬂmiﬂ iﬂgücü kazandırmak için de çalıﬂmaya baﬂlamıﬂtır. Bu proje aynı zamanda,
Global’in topluma ve sektörüne yönelik bir sosyal sorumluluk projesi olarak da de¤erlendirilmektedir.
Türkiye’de Sermaye Piyasalarında faaliyet gösteren ﬂirketlerde veya finans sektöründeki kurum ve
kuruluﬂlarda çalıﬂan, kariyerinin ilk basamaklarında olan veya bu alanda kariyer hedefleyen kiﬂilere
göre tasarlanan bu sertifika programına, üniversitelerin son sınıfında okuyan veya yüksek lisans
yapan ö¤renciler ile üniversiteden yeni mezun olmuﬂ gençlerin katılımı hedeflenmektedir.
Sertifika programının katılımcıları, sermaye piyasalarında iﬂ yapan ﬂirketlerin iﬂleyiﬂi hakkında bilgi
sahibi olabilecekleri gibi, akademik ve profesyonel alanda görev yapan sektörün ileri gelen
yöneticileri ve akademisyenlerinden de uygulama örneklerini görüp, yasal düzenlemeler hakkında
detaylı bilgiye de ulaﬂabileceklerdir.
Bundan öte, bu programın bir di¤er anlamlı amacı da, e¤itimin sonunda yapılacak sınavda en iyi
dereceyi alan katılımcılara, Global Menkul De¤erler A.ﬁ. tarafından istihdam olana¤ı sa¤lanmasının
planlanmasıdır.

19

20

in s a n k ay na kla r ı
Sermaye piyasaları, insan kayna¤ının öneminin yüksek oldu¤u sektörlerden biridir. Global
Menkul De¤erler, baﬂarıya ulaﬂmada, hizmet kalitesinde ve müﬂteri memnuniyeti sa¤lamada
en önemli kayna¤ının insan kayna¤ı oldu¤u gerçe¤iyle hareket eder ve tüm prosedür ve
yönetmeliklerini buna göre ﬂekillendirir. Ulaﬂmak istedi¤i hedefe uygun çalıﬂan dokusu
sa¤lamak adına misyon ve vizyonunu tanımlamıﬂtır.

Misyonumuz
Finans sektörünün gerektirdi¤i nitelikli insan gücünü ﬂirketimizin geliﬂimi için planlamak, iﬂe alımları
gerçekleﬂtirmek, çalıﬂanlarımızın kalıcılı¤ını ve süreklili¤ini sa¤lamak; ﬂirket çalıﬂanları için insan
kaynakları konusunda bilgi ve destek sa¤layan referans birimi olmak ve Global Menkul De¤erler’i
çalıﬂmak için Türkiye’nin tercih edilen iﬂvereni haline getirmek.

Vizyonumuz
Ortak kurum kültürünü paylaﬂan, kurum hedeflerini kiﬂisel hedefleriyle özdeﬂleﬂtirebilen, kaliteli
hizmet vermeye bütün kalbiyle inanan; mutlu, verimli, sürekli ö¤renmeye istekli ve kendini geliﬂtiren
çalıﬂanların oluﬂturdu¤u bir ﬂirket yaratmayı hedefliyoruz.
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‹lkelerimiz
Do¤ru ‹ﬂe Do¤ru ‹nsan:
Global Menkul De¤erler organizasyonunda, önce bütün iﬂler analiz edilir ve tanımlanır, buradan
hareketle görev tanımları belirlenir. Son aﬂamada, iﬂe göre eleman alımı politikası çerçevesinde
ﬂirketteki açık pozisyonlar için en do¤ru ve en uygun adaylar seçilir. Performans de¤erlendirmelerinin,
e¤itim planlarının ve maaﬂ politikalarının belirlenmesinde de iﬂ tanımlarından yararlanılır.
Ortak ﬁirket Kültürünü Paylaﬂmak:
Çalıﬂanların hedeflerini ortak amaçlar, de¤erler ve prensipler etrafında birleﬂtirerek, yönetim kadrosu
tarafından oluﬂturulan kurum vizyon, misyon, hedef ve stratejilerinin, tüm çalıﬂanlar tarafından
anlaﬂılması ve paylaﬂılmasının sa¤lanması hedeflenir.
Takım Ruhu:
Global Menkul De¤erler’de takım ruhuna çok de¤er verilir; ﬂirketin hedef ve amaçlarına ulaﬂmada
temel unsurun takım ruhu olmasının gereklili¤ine inanılır. Stratejik geliﬂme ve ö¤renme için çapraz
fonksiyonlu takımlar oluﬂturulur.
Motivasyon:
Çalıﬂanlarımıza e¤itim, yetkinliklere dayalı maaﬂ sistemi, hedeflenen amaçlara ulaﬂmak için rehberlik,
sürekli geri besleme ve hoﬂ bir çalıﬂma ortamı yaratarak motivasyon düzeylerinin sürekli yüksek
tutulması sa¤lanır.
Adil Ücret Politikası:
ﬁirketin ücret politikası; personelin yetkinlik, nitelik ve deneyimlerine dayanan maaﬂ skalalarına
ve sektörel piyasa ücret araﬂtırmalarına göre oluﬂturulur.
Müﬂteri Hizmetleri:
Global Menkul De¤erler’de her zaman için müﬂteri memnuniyetine inanılır ve müﬂterilere sunulan
hizmetler ﬂirketin en öncelikli konusu olarak benimsenir.
ﬁirkete Ba¤lılık:
Global Menkul De¤erler, ﬂirket ile çalıﬂanları arasındaki iﬂ iliﬂkisinin uzun vadeli bir iliﬂki oldu¤una
inanır. Gerekli e¤itimlerle personeli bilgi ve becerilerinin artırılmasını sa¤lar, yatırım yapar ve
bireylerin becerilerine göre görevlerini belirler. Global Menkul De¤erler, çalıﬂanlarının ﬂirkete ba¤lı,
gerekli bilgi ve becerilere sahip oldu¤u bir çalıﬂma ortamı yaratmayı amaçlar.
Katılım:
ﬁirket çalıﬂanlarının, mümkün oldu¤unca ﬂirketle ilgili kararlara katılımı sa¤lanır. Bütün çalıﬂanlardan
hem öneri, hem de geri bildirim almaya yönelik bir sistem ile çalıﬂılır.

Hedeflerimiz
1. Sürekli e¤itimi mümkün kılan, böylece güçlü bir kurumsal yapı oluﬂturan bir ortam yaratmak.
2. ﬁirketimize, uygun, nitelikli ve katma de¤er yaratan bireylerin katılmasını sa¤lamak.
3. Çalıﬂanları motive eden ve ödüllendiren bir ﬂirket yapısı oluﬂturmak.
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kurumsal finansman bölümü
Global Menkul De¤erler Kurumsal Finansman Bölümü, halka arzlar (birincil ve ikincil), blok satıﬂlar, ﬂirket
birleﬂmeleri gibi kurumsal finansman hizmetleri, özelleﬂtirme danıﬂmanlı¤ı ve proje finansmanı alanlarında
hizmet vermektedir. 1993 yılından bu yana, 80’in üzerinde halka arza aracılık edilmiﬂ; kuruluﬂtan bugüne
sermaye piyasasına 4,6 milyar dolara yakın plasman sa¤lamıﬂtır.
Bölüm, aracı olunan halka arzlarda süreçlerin koordinasyonu, halka arzların yapı ve fiyatlandırılmasının
de¤erlendirilerek yatırımcıların en do¤ru ﬂekilde bilgilendirilmesi hususlarında önemli bir rol üstlenmektedir.
Satıﬂ gücü ile, 2010 yılında yapılan halka arzlarda sektordeki öncü kurumlar arasındaki konumunu
pekiﬂtirerek, halka arzlara yön veren kurumlar arasında yer alan ve Global Menkul De¤erler müﬂterilerinin
halka arzlara katılma kararı vermelerinde kilit bir rolü olan bu bölüm, ayrıca 2011 yılında da devam
edecek olan birçok satın alma ve birleﬂme projesinde rol almıﬂ, farklı sektörlerden ﬂirketlere danıﬂmanlık
hizmeti vermiﬂtir.
2010 Yılının ikinci yarısında baﬂlayan çalıﬂmalar ile 2011 yılının baﬂında, Almanya kökenli, uluslararası
yatırım bankacılı¤ının öncü ﬂirketlerinden IEG Kurumsal Finansman ile bir ortaklık kurulması planlanmaktadır.
Kurulacak olan IEG-Global Kurumsal Finansman ﬁirketi’nin, “ﬁirket Birleﬂme ve Satın Almaları”, “Finansal
Danıﬂmanlık ve Yapılandırma” ve “Finansal Strateji Danıﬂmanlı¤ı” alanlarında hizmet vermesi amaçlanmaktadır.
Ortaklık, küçük ve orta ölçekli iﬂletmeler baﬂta olmak üzere tüm ﬂirketlere, birleﬂme, satın alma, borç
finansmanı, yapılandırma ve özelleﬂtirme iﬂlemlerinde danıﬂmanlık deste¤i sa¤layacaktır. Global Menkul
De¤erler’in Türkiye piyasalarındaki öncü konumu ve uzmanlı¤ıyla, IEG’in uluslararası pazarlardaki yaygın
etkinli¤inin, güçlü bir sinerji oluﬂturması beklenmektedir. Dünya genelinde, Asya, Afrika, Güney Amerika,
Orta ve Do¤u Avrupa’da konumlanan 13 ofisi bulunan IEG, yeni uluslararası pazarlara Global Menkul
De¤erler ile birlikte açılacaktır. IEG'nin Yatırım Bankacılıgı alanında önde gelen kuruluﬂlarda uzun süreler
gorev yapmıﬂ tecrübeli yönetim ekibi, Türk ﬂirketlerine de Global aracılı¤ı ile hizmet verecektir. KOB‹’ler
konusunda önemli bir deneyime sahip olan ortaklık, KOB‹'lerin satınalma ve birleﬂme iﬂlemleri haricinde,
Geliﬂen ‹ﬂletmeler Piyasası (G‹P) aracılı¤ıyla KOB‹'leri sermaye piyasalarına kazandırarak, bu alanda da
önemli bir misyon üstlenmeyi hedeflemektedir. Global Menkul De¤erler'in kuruluﬂundan bu yana sayısız
satınalma & birleﬂme, halka arz ve proje finansmanı projesinde hizmet veren Kurumsal Finansman
Bölümü, IEG'nin uluslararası a¤ı ve üst düzey bilgi birikiminin de yarataca¤ı sinerji ile, sektörün zirvesinde
konumlanma hedefine yönelik olarak büyümesini sürdürmektedir.
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hazine ve fon yönetimi bölümü
Global Menkul De¤erler Hazine ve Fon Yönetimi Bölümü, özellikle Türk Hazinesi’nin ihraç etti¤i hazine
bonosu ve devlet tahvili baﬂta olmak üzere her türlü yerli ve yabancı ve/veya kurumsal (özel sektör)
sabit getirili yatırım aracının alım satımında aracılık etmektedir. ﬁüphesiz bölümdeki aktivite, sadece
aracılık ve/veya repo faaliyeti ile sınırlı de¤ildir. ﬁirket portföyü için alınan sabit getirili bono pozisyonları
ile ﬂirket karlılı¤ı açısından katma de¤er yaratılırken; genel karlılı¤a ciddi boyutta katkıda bulunulmaktadır.
Temel olarak ikincil piyasadaki faiz oynaklıklarından istifade etme stratejisi izleyen bölüm; ‹MKB Tahvil
ve Bono Piyasası’nda yo¤un bir ﬂekilde iﬂlem yaparken kimi zaman da do¤rudan Hazine’nin düzenledi¤i
ihalelere katılarak karlılı¤ını artırmaya çalıﬂmaktadır. Sınırlı sayıda personel ile etkin çalıﬂma prensibini
benimseyen Hazine Bölümü kiﬂi baﬂına düﬂen kar rakamı ile ﬂirketin en verimli çalıﬂan birimi konumundadır.
Hazine, bölüm olarak bilgi ve tecrübe birikimini sadece kendi karlılı¤ı için kullanmayıp elindeki tüm veriyi
düzenli katıldı¤ı sabah toplantıları vasıtasıyla do¤rudan yatırım uzmanlarıyla paylaﬂırken, günlük olarak
hazırladı¤ı Para Piyasaları Bülteni ile de tüm yatırımcı kitlesini, gerek faiz gerek döviz ve gerekse paritedeki
geliﬂmelerden haberdar etmektedir.
Hazine ve Fon Yönetimi bölümü, ikincil piyasada yaptı¤ı bono/tahvil alım satım iﬂlemleri yoluyla ﬂirket
için yarattı¤ı katma de¤ere ek olarak; yönetti¤i B Tipi fonlar kanalıyla da bu getiri potansiyelinden
yatırımcılarının da istifade etmesine imkan sunmaktadır. Bölümün yönetti¤i B Tipi Fonlar, performans
açısından oldukça baﬂarılıdır. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu, kuruldu¤u 2005 yılından bugüne % 91 getiri
sa¤larken, B Tipi Likit Fon üstün performansıyla; son 6 yılda 5 kez en yüksek getirili Likit Fon olarak
yatırımcısının yüzünü fazlasıyla güldürmüﬂtür.
Bölüm, her geçen gün yeni bir ürünün tanıtıldı¤ı Türev ürünler piyasasında Vadeli ‹ﬂlemler Bölümü ile
ortaklaﬂa çalıﬂarak, Türk yatırımcısını yeni ürünlerle tanıﬂtırma konusunda yo¤un bir çaba sarf etmektedir.
Buna ek olarak bölüm, proje yönetimi çerçevesinde IT departmanı ile birlikte koordinasyon içinde çalıﬂarak
Global ‹ﬂlem Platformu'nun (G‹P) özellikle Tahvil/Bono ve Forex iﬂlemleri konusunda geliﬂmesi için
yo¤un çaba sarf etmektedir.
2010 Yılında Cumhuriyet tarihinin en düﬂük faiz rakamına ulaﬂılmasına ra¤men, Hazine Bölümü yakaladı¤ı
kar rakamı ile brüt karlılı¤a ciddi bir katkıda bulunmuﬂtur. Gerek taﬂınan pozisyonlardan elde edilen gelir,
gerekse yönetilen fonlardan elde edilen yönetim ücretleri göz önüne alındı¤ında, Hazine Bölümü tarafından
2010 yılında yaratılan katma de¤er 1,000,000 TL’nin üzerindedir. Hazine Bölümü tarafından yönetilen
Global B Tipi Likit Fon, 2010 yılında 52 tane Likit Fon arasından Türkiye ikincisi olmuﬂtur.
Hazine Bölümü 2011 yılında da geçmiﬂte sergiledi¤i baﬂarılı performansı sürdürebilmek amacındadır.
Global’in 20 yılı aﬂkın sermaye piyasası deneyimi ve bölümün alanında uzman insan kayna¤ının yarattı¤ı
sinerji ile faizlerin %7 seviyesinin de altına indi¤i 2011 yılında, karlılı¤ını 2010 düzeyine yakın bir seviyede
tutmayı hedeflemektedir. Benzer ﬂekilde yönetilmekte olan B Tipi fonlarda, 2010 yılının üstünde bir
performans hedeflenmektedir. 2011 Yılı planları arasında, SPK’dan alınacak onayı takiben yeni dayanak
varlıklardan türetilecek yeni ürünlerin de lansmanının yapılması planlanmaktadır.
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araﬂtırma ve yurt dıﬂı satıﬂ bölümü
Global Menkul De¤erler Araﬂtırma Bölümü, 2010 yılında ‹stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda iﬂlem
gören bankalar, holdingler, sigorta ﬂirketleri ve sanayi ﬂirketleri arasından, ‹MKB-100’ün toplam piyasa
de¤erinin yaklaﬂık %75’ini oluﬂturan ortalama 60 ﬂirketi takip etmiﬂtir. Analistler, takip ettikleri ﬂirketler
ile yakın iliﬂkiler kurarak sürekli bilgi akıﬂı sa¤lamakta, gerçekleﬂtirdikleri ziyaretlerle ﬂirket de¤erini
etkileyebilecek geliﬂmeleri yakından izleyebilmektedirler. Esas olarak kurumsal satıﬂ hizmetlerini destekleyen
araﬂtırma ekibi, düzenli raporların yanı sıra özel ürünlerle de ﬂirketlerle ilgili tavsiyelerini Global müﬂterilerine
aktarmaktadır. Günlük bültenler; hisse fiyatlarını etkileyecek haberler hakkında kapsamlı yorumların, genel
ekonomi ve piyasa yorumları ile yer aldı¤ı ürünlerdir. Yine günlük olarak, araﬂtırma kapsamındaki ﬂirketler
için hedef fiyat, tavsiye, finansal de¤erleme oranları ve tahminleri içeren bir dosya müﬂterilerimize
sunulmaktadır.
Araﬂtırma ekibi, 15 günde bir al ve sat tavsiyelerini içeren iki ayrı portföy raporu yayınlamaktadır. Piyasa
beklentilerini, ﬂirketler hakkındaki temel ve teknik öngörülerle harmanlayan bu ürünlerimizden; 2010
yılında alım önerilerini içeren portföy ‹MKB 100 Endeksi’nin %17 üzerinde performans gösterirken, sat
tavsiyelerinden oluﬂan portföyün endeks karﬂısındaki performansı %14 olmuﬂtur.
Bu iki portföyümüze ek olarak, daha uzun vadeli beklentilerin paylaﬂıldı¤ı Strateji raporu, 2009 yılı
baﬂından beri yayınlanmaktadır. 2010 Yılı Ocak ve A¤ustos aylarında olmak üzere, iki rapor yayınlanmıﬂ
ve hisse tavsiyeleri de¤iﬂen konjonktüre göre tekrar de¤erlendirilmiﬂ ve güncellenmiﬂtir.
Araﬂtırma ekibi, detaylı ﬂirket ve sektör de¤erlendirmeleri ile finansal analiz ve tahminleri içeren uzun
ﬂirket raporları da yazmaktadır. 2010 Yılı baﬂından itibaren ortalama 55 sayfadan oluﬂan, 6 adet kapsamlı
rapor yazılmıﬂtır. Bunların yanı sıra analistler ortalama 4 sayfadan oluﬂan kısa raporlarıyla mali tablo
analizleri ve tavsiye de¤iﬂiklikleri yapmakta; ﬂirketlerle ilgili en son çıkan önemli bilgileri aktarmaktadırlar.
Bunlara ek olarak, araﬂtırma ekibi yurt dıﬂı satıﬂ ekibi tarafından organize edilen toplantılarda yabancı
kurumsal müﬂterilerle biraraya gelmekte ve ﬂirketleriyle ilgili detaylı sunumlar yapmaktadır. 2010 Yılında
takip altındaki ﬂirketler ile, Avrupa, Amerika ve Orta Do¤u bölgelerinde satıﬂ ekibine destek olunmuﬂtur.
Ülkemize gelen yabancı yatırımcılarla da benzeri toplantılar yapılmakta ve yatırımcıların iste¤i üzerine
halka açık ﬂirketlere ziyaretler organize edilmektedir. Bu toplantıların daha verimli geçmesi amacıyla,
ﬂirket ve sektörlerle ilgili detaylı sunumlar araﬂtırma ekibi tarafından hazırlanmaktadır.
Yurt içi müﬂterilere hizmet veren Strateji ekibi ise, araﬂtırma ile koordineli olarak hazırlanan ve piyasa
yorumları ile o günkü hisse önerilerini içeren bir günlük bülten yayınlamaktadır. Her gün seans aralarında
ise piyasa, ‹MKB ve VOB stratejisi, kısa vadeli hisse önerileri ve açıklanacak ekonomik verileri içeren bir
seans içi bülteni hazırlanmaktadır. Haftalık olarak, düﬂük riskli ve agresif portföy önerileri ve teknik
analizleri içeren raporlar Strateji departmanı tarafından yayınlanmaktadır.
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Global Menkul De¤erler, sadece yerli yatırımcılar de¤il, yabancı yatırımcılar tarafından da en çok tercih
edilen aracı kurumlardan biri olma konumunu her geçen gün güçlendirerek devam ettirmektedir. ﬁirket,
‹MKB’deki yabancı kurumsal yatırımcıların, ikincil piyasada gerçekleﬂtirdi¤i hisse senedi alım-satım
iﬂlemlerinde sahip oldu¤u pazar payı ile de sektöründe ilk sıralardaki yerini korumaktadır. Ayrıca, vadeli
piyasalar, hazine bonosu ve devlet tahvili piyasalarında da yabancı kurumsal yatırımcıların iﬂlemlerine
aracılık faaliyetleri, Global’in yabancı kurumsal yatırımcılara sundu¤u hizmetler arasında yer almaktadır.
‹MKB’de düzenli olarak iﬂlem yapan yurt dıﬂında yerleﬂik yatırım ortaklıkları, fon yönetim ﬂirketleri, emeklilik
fonları ve bankalar gibi kurumsal yatırımcılar, Türk sermaye piyasalarına yabancı kaynak kazandırarak Türk
ekonomisine katkı sa¤lamaktadır. Yabancı yatırımcılar, Türk piyasalarında gerçekleﬂtirmekte oldu¤u bu
iﬂlemlerinde, uluslararası standartlarda profesyonel danıﬂmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Yurt
dıﬂı satıﬂ ekibi, ‹stanbul merkez ofiste faaliyet göstermekte ve dünyanın önde gelen finans merkezleri
baﬂta olmak üzere, farklı co¤rafyalara yayılmıﬂ birçok ülkede yerleﬂik yabancı kurumsal yatırımcılara
uluslararası standartlarda aracılık hizmetleri sunmakta ve her geçen gün müﬂteri tabanını hızla
geniﬂletmektedir. Yurt Dıﬂı Satıﬂ Pazarlama ekibi müﬂteri tabanını geniﬂletmek için, müﬂterileri ile Türk
ﬂirketlerinin karﬂılıklı iliﬂkilerini geliﬂtirmenin yanı sıra, ilgili ﬂirketler hakkında bilgi takibini yapıp onlara
daha iyi bir servis sunmak amacı ile, her sene en az 12 roadshow (yurt dıﬂı iﬂ toplantıları) düzenlemektedir.
2010 Yılı içinde de 14’den fazla roadshow yapılmıﬂ, ayrıca ABD'de bir konferans düzenlemiﬂtir.
ABD, Londra-Paris-Frankfurt, ‹skandinavya, Körfez Bölgesi, Hollanda, Viyana, Dublin, Varﬂova, Polonya
ve Brüksel’de potansiyel müﬂteri ba¤lantıları olan Global Yurt Dıﬂı Satıﬂ Pazarlama Bölümü, 2010 yılı
içinde Anadolu Sigorta, Do¤uﬂ Otomotiv, Bank Asya, Park Elektrik ﬁirketlerini yurt dıﬂındaki yatırımcılar
ile görüﬂtürmüﬂtür. Roadshow takibi ise, hem araﬂtırma bölümü hem de satıﬂ bölümü temsilcileri aracılı¤ı
ile yapılmıﬂ, ﬂirketler ile müﬂterilerin iliﬂkileri bu aracılık ile devam ettirilmiﬂtir.
Global Yurt Dıﬂı Satıﬂ Pazarlama Bölümü, müﬂterilerine Türkiye’ye geldiklerinde Türk ﬂirketleri ile de
görüﬂmeler organize etmektedir. Yine 2010 yılı içinde, Finlandiya Menkul Kıymetler Grubu üyelerinin
katıldı¤ı bir organizasyon ile Tav Holding, Koç Holding, Ford Otosan, Türk Telekom gibi ﬂirketlere ziyaretler
düzenlenmiﬂtir.
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yurt içi satıﬂ ve pazarlama bölümü
Yurt ‹çi Satıﬂ ve Pazarlama Bölümü, 2010 yılı sonu itibariyle 11 ayrı noktada yatırımcıların her türlü
sermaye piyasası faaliyetine aracılık etmektedir. Faaliyetlerini; ‹stanbul’da Merkez ﬁube, Levent ﬁube ile
Göztepe ve Niﬂantaﬂı ‹rtibat Bürosu ile, Ankara, ‹zmir, Bursa ﬁubeleri ve Antalya, Kayseri, Mersin ‹rtibat
Büroları ile sürdürmektedir. Satıﬂ ve pazarlama noktaları Türkiye çapında 8 ayrı ﬂehirde konumlanmıﬂtır.
Bu da¤ılım ile gerek yurt içi milli hasıla ve gerekse de nüfus olarak Türkiye’nin önemli bir oranına birebir
ulaﬂma imkanına sahip durumdadır. Ayrıca Global Menkul De¤erler’in Yatırım Merkezi 444 0 321 nolu
hattı ve web sitesi www.global.com.tr sayesinde, ﬂube ya da irtibat büromuzun bulunmadı¤ı tüm
ﬂehirlerdeki yatırımcılara da 7 gün / 24 saat kesintisiz hizmet verilebilmektedir.
2011 yılının hemen baﬂında Ataﬂehir Bürosu’nu faaliyete geçirmeyi ve faaliyet noktalarının sayısının
12’ye çıkartılması ve uzun dönemli büyüme politikası çerçevesinde, toplam satıﬂ ve pazarlama noktalarının
sayısının 20’ye yükseltilmesi planlamaktadır. Bölüm, mevcut ﬂube ve irtibat Büroları ile Genel Müdürlük
birimi nezdinde 108 satıﬂ personeli ile hizmet vermeye devam etmekte ve 2011 yılında bu sayının
200’e ulaﬂması hedeflenmektedir.
Yurt ‹çi Satıﬂ ve Pazarlama Bölmü; 2010 yılında gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u Sermaye Piyasası Aracılık
Faaliyetleri’nde aﬂa¤ıdaki iﬂlem hacimleri pazar payı ve sıralamalara ulaﬂmıﬂtır;
‹MKB’de gerçekleﬂtirilen 32,563,927,773. - TL iﬂlem hacmi ve % 2.56’lık pazar payı ile 85 aracı kurum
içerisinde 11. sırada yer alınmıﬂtır.
VOB’da gerçekletirilen 14.049.534.092. - TL iﬂlem hacmi ve % 1.63’lik pazar payı ile 81 aracı kurum
içerisinde 18. sırada yer alınmıﬂtır.
Bölüm, sektördeki öncü konumu ve uzun yıllardır oluﬂturdu¤u geniﬂ müﬂteri tabanı ile toplam 39.000
yatırımcıya hizmet vermekte olup, sermayenin tabana yayılması amacıyla, mümkün oldu¤unca fazla
yatırımcıya ulaﬂmayı prensip edinmiﬂtir. 2010 yılı içerisinde, Yurt ‹çi Satıﬂ ve Pazarlama Bölümü, ﬂirketimizin
aracılık etti¤i toplam 13 adet halka arza katılmıﬂtır.
Bölüm, aracılık faaliyetlerinin yanı sıra Global Portföy Yönetimi A.ﬁ. tarafından yönetilmekte olan, 8 adet
yatırım fonunun satıﬂ ve pazarlamasını da gerçekleﬂtirmekte olup, 2010 yıl sonu itibariyle yaklaﬂık 3.000
yatırımcının söz konusu fonlara yatırımda bulunmasını sa¤lamıﬂtır.
Trade@Global markası ile de, yurt içi yatırımcılara, yurt dıﬂı sermaye piyasalarında, aracısız ve online bir
ﬂekilde iﬂlem yapma ve dünyadaki alternatif yatırım alanlarına ulaﬂım imkânı sa¤lanmaktadır.
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vadeli iﬂlemler bölümü
Tüm türev ve yurt dıﬂı iﬂlemlerin ﬂirket içerisindeki merkezi konumundaki Vadeli ‹ﬂlemler Bölümü’nde,
hesap bazında anlık risk takibiyle teminat seviyelerinin yönetimi yapılarak bölümler arasında koordinasyon
sa¤lanmaktadır. ‹ﬂlem kanallarının geliﬂtirilmesi, altyapının güncel, sorunsuz ve mevzuata uygun çalıﬂmasında
önemli görevleri olan bölüm, aynı zamanda türev piyasaları hakkında bilgi akıﬂını ve e¤itimleri yönetmektedir.
Ülkemiz, geçen yıl (2009) yaﬂadı¤ı yüzde 4.7’lik küçülmeyi, bu yıl (2010) yüzde 8’in üzerinde bir rakamla
telafi etmiﬂtir. Yüksek büyümeye paralel olarak, 2010 yılında borsa iﬂlem hacmi, bir önceki yıla göre artıﬂ
göstererek 431.6 Milyar TL’yi bulmuﬂtur. Bu performansıyla VOB, dünya türev piyasaları arasında,
bölgesindeki en önemli merkezlerden biri olarak yerini korumuﬂtur. Ve, iﬂlem yapan 98 aracı kurum ve
banka arasında, Global Menkul De¤erler ilk 20 kurum içerisinde yer alarak 14 milyar TL'nin üzerinde
hacim gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu rakam bir önceki yıl hacminin %15 üzerindedir.
Döviz sözleﬂmelerinde, özellikle kurumların iﬂlem yapmasında karﬂılaﬂılan iki önemli zorluk 2010 yılında
yapılan düzenlemelerle aﬂılarak, daha önceden ﬂirketlerin döviz akımlarını hedge etmek amacıyla açtıkları
pozisyonlarda oluﬂan karlar için kesilen stopaj ve banka sigorta muamele vergisi sonbahar itibariyle sıfıra
indirilmiﬂtir. Ayrıca, teminat olarak tutulan miktarın düﬂürülmesi yönündeki taleplere de olumlu bakan
Sermaye Piyasaları Kurulu, borsanın yeni teminat seviyeleri için yaptı¤ı öneriyi kabul etmiﬂtir. Döviz
kontratlarında yapılan son düzenlemelerle, kurumların bu piyasadaki a¤ırlı¤ının arttıﬂı da açıkça görülmüﬂtür.
Endeks sözleﬂmelerinde ise, 2010 yılında tüm yatırımcılar sıfır stopajlı iﬂlemlere devam edebilmiﬂlerdir.
Ayrıca, yılın son çeyre¤i içerisinde iﬂleme açılan endeks fark kontratı, arbitraj iﬂlemleri için önemli bir araç
olarak öne çıkmıﬂ, euro/dolar döviz kontratı ve dolarla kote edilen altın kontratı ile de, Vadeli iﬂlem ve
Opsiyon Borsası bünyesinde yurt dıﬂında çok popüler olan bu iki üründe iﬂlem yapılabilmesine olanak
yaratılmıﬂtır.
Aralık ayı içerisinde, Sanayii ve Ticaret Bakanlı¤ı’ndan lisanslı depo için izin çıkmasıyla bu konuda çalıﬂmalar
da hızlanmıﬂtır. Kuruluﬂ aﬂamasında olan yeni lisanslı depoculuk ﬂirketleri için faaliyet izinleri alındı¤ında,
Vadeli iﬂlem ve Opsiyon Borsası’nda atıl duran tarımsal kontratlar da yeniden tasarlanarak canlanacaktır.
Yeni bu¤day ve pamuk kontratları fiziki teslimat opsiyonu içerecek ve üretici ile sanayici için vadeli
iﬂlemler fiyat keﬂfi görevini yerine getirecektir.
Yatırımcılara kendi bilgisayarları üzerinden uluslararası borsalarda iﬂlem yapma olana¤ı sa¤layan elektronik
alım satım platformumuz Trade@Global, 2010 yılında daha geniﬂ bir yatırımcı kitlesine ulaﬂmıﬂtır. Geliﬂmiﬂ
ülke borsalarında hisse senedi iﬂlemi yapma imkanı tanımasının yanında bu yurt dıﬂı platformumuzdan
yatırımcılar yıl boyunca yakından takip edilen baﬂta altın olmak üzere petrol, bu¤day, pamuk gibi emtiaların
da vadeli iﬂlemlerini yapabilmiﬂlerdir. Bu ürün, ﬂirketler tarafından da içeride kurulan terminal üzerinden
gerçek zamanda nakit akım ve girdi maliyeti risklerinin yönetilmesinde kullanılmaktadır.
Opsiyonların da iﬂlem görmeye baﬂlayaca¤ı 2011 yılına daha canlı, çeﬂitli ve yo¤un bir türev piyasası
beklentisiyle girerken yurt içi ve yurt dıﬂı türev iﬂlemlerinde yatırımcılarımızın talep etti¤i hizmet kalitesini,
tecrübemiz ve yetkin kadromuzla sunmaya devam etmek amacındayız.
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bilgi teknolojileri bölümü
Global Menkul De¤erler Bilgi Teknolojileri Bölümü, iç ve dıﬂ müﬂterilerimize yönelik tüm teknolojik
servisleri; yazılım ve donanım bileﬂenlerimizi kullanarak sa¤lamaktadır.
Bölüm, teknoloji platformlarımızı ve servislerimizi; güncel müﬂteri istekleri, kurum ihtiyaçları ve piyasa
gereksinimlerine en uygun ﬂekilde yapılandıracak donanım, donanım bileﬂenleri, network, güvenlik ö¤eleri,
iﬂletim sistemi ve uygulama yazılımlarını 7 gün 24 saat kullanıma sunmaktadır.
2010 yılında, özellikle yazılım geliﬂtirme konusunda yapmıﬂ oldu¤umuz çalıﬂmalar ile müﬂterilerimizin
ve kurum içi kullanıcılarımızın artan online (çevrim içi) iﬂlem platfomu kullanma isteklerine ve yeni ‹MKB
fonksiyonlarına uygun kritik uygulamalar geliﬂtirilip, devreye alınmıﬂtır. Donanım bileﬂenleri kapsamında
gerekli olan yenileme, uyarlama, servis destek, düzenleme ve operasyonel çalıﬂmalar yapılmıﬂtır.
Bu çalıﬂmaların en dikkat çekici olanlarından G‹P (Global ‹ﬂlem Platformu), gerçek zamanlı ‹MKB ve VOB
verileri ve push (verilerin kendi kendine güncellendi¤i) teknoloji kullanarak, yüksek güvenlik normaları
ile mekan ba¤ımsız iﬂlem yapmaya olanak sa¤layan çok fonksiyonlu benzersiz bir üründür. Özkaynaklarımız
ile geliﬂtirmiﬂ oldu¤umuz bu ürün, tüm sistemlerimiz ile entegre edilmiﬂtir. Web sitemiz www.global.com.tr
yeni teknolojiler, ek fonksiyonlar ve görünüm ile yenilenmiﬂtir.
Mobil platformlar için çok amaçlı pda.global.com.tr yeniden yazılmıﬂ ve bu ﬂekilde özellikle donanım ve
yazılım ba¤ımsız ortamlar desteklenmiﬂtir.
IVR (Ses Tanıma Teknolojileri) ve Ça¤rı Merkezi uygulamalarımız , donanımlarımız ve teknolojimiz
yenilenmiﬂ ve bu yapıyı tüm kullanıcılarımızın servisinde olan G‹P yapısı ile entegre ederek tek bir iﬂlem
platformu oluﬂturulmuﬂtur. Yeni VOB (Vadeli Opsiyon Borsası) AP‹ (Uygulama Ara Birimleri) uygulaması
yine öz kaynaklarımızla ve mevcut temel yazılımımıza uygun olarak G‹P’le entegre olacak ﬂekilde yeniden
yazılmıﬂtır. Benzer TBP (Tahvil Bono Piyasası) AP‹ uygulamamız devreye alınarak Tahvil, Bono altyapısına
uygun bir yazılım arayüzümüzün oluﬂması sa¤lanmıﬂtır.
2010 yılında de¤iﬂen, ‹MKB ve VOB mevzuatına uygun olarak tüm yazılım, donanım bileﬂenleri uyarlanmıﬂ;
geliﬂtirilmiﬂ güvenlik normları kapsamında firewall altyapı yenilemesi, düzenlemesi yapılmıﬂtır.
Internet eriﬂim kapasitemizi arttırılmıﬂ, altyapıda gerekli upgradeler yapılmıﬂ, ﬂirket içi kullanımda olan
intranet uygulamamızın teknolojisi, yazılımı, tasarımı ve içeri¤i tamamen yenilenmiﬂtir.
Yeni açılan irtibat bürolarımızın kuruluﬂları anahtar teslim olarak yapılmıﬂ ve mevcut ﬂube ve irtibat
bürolarımızda da teknolojik yenilemeler yapılmıﬂtır.
ﬁubelerimiz yerinde ziyaret edilerek yeni ürünlerimizin kullanımı ve fonksiyonları konusunda e¤itim
deste¤i verilmiﬂ, ayrıca tüm birimlerimiz için gereksinim duyulan ek raporlar, uygulamalar ve isteklere
uygun çözümler sa¤lanmıﬂtır.
Operasyonel ve fonksiyonel anlamda tüm teknoloji kullanıcılarımıza çeﬂitli seviyelerde teknoloji deste¤i
verilmiﬂtir.
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Sonuç olarak; özellikle 2002 yılından beri vermekte oldu¤umuz online iﬂlem platformları hizmetlerimizde,
2010 yılında da önceki yıllarda oldu¤u gibi bir kullanım artıﬂı görülmüﬂtür. 2010 yılında online iﬂlemler
hacim olarak bir önceki yıla göre %114 artmıﬂ ve Global Menkul De¤erler emir trafi¤inin adet olarak
%74’ üne ulaﬂmıﬂtır. Bu e¤ilimin önümüzdeki dönemlerde kolaylaﬂan, yaygınlaﬂan ve hızlanan mobil
iletiﬂim olanakları ile daha da çok artaca¤ını öngörmekteyiz.
Online hizmetler, operasyonel maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra, Global Menkul De¤erler müﬂterilerine,
piyasalara do¤rudan emir iletimi, piyasaları gerçek zamanlı izleme olana¤ı, Global Menkul De¤erler'in
araﬂtırma raporlarına kolay eriﬂim, hesap bilgilerini takip edebilme, ücretsiz para transferi ve halka arzlara
online katılım gibi çok çeﬂitli fonksiyonel avantajlar sunmaktadır. Sa¤lanan servislerin etkinlik artıﬂları da,
teknoloji kullanımının yaygınlaﬂmasının do¤al bir yan etkisidir. Bununla beraber, teknolojik sistemlerimiz
kullanıcılara sundukları hizmetler bazında yalınlaﬂırken, teknolojik açıdan karmaﬂıklaﬂmakta ve birçok
altsistem ile entegre olarak çalıﬂmaya ba¤lamaktadır. Sistemlerin kendi kabukları dıﬂındaki dıﬂ sistemler
ve bu sistemlere eklemlenmiﬂ tekno sistemler entegre çalıﬂması da teknolojinin katkısıdır. Bu teknolojik
yapının da artaca¤ını düﬂünmekteyiz.
Bilgi Teknolojileri Bölümü olarak; tüm teknoloji sistemlerimizin ve sistemlerimizi oluﬂturan eko-sistemimizin
7 gün 24 saat kesintisiz bütünleﬂik hizmet verebilmesini sa¤lamaktayız. 2011 yılında geliﬂen teknolojilere
paralel olarak; hem donanım hem de yazılımlarımızı yenilemeyi, güncellemeyi; araﬂtırma, geliﬂtirme
çalıﬂmaları ile birlikte, artan online iﬂlem platformu taleplerine uygun, çoklu ortamları destekleyici cihaz
ba¤ımsız mobil ortamlar için rekabetçi ve benzersiz çözümler planlamaktayız.
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strateji bölümü
Global Menkul De¤erler Strateji Bölümü’nün genel amacı, ekonomik trendleri ve geliﬂmeleri takip edip,
yurt içi müﬂterilerin yatırım kararları üzerinde tavsiyelerle destek sa¤lamaktır. Bu amaca uygun olarak,
günlük ve periyodik raporlar hazırlanmakta ve Global müﬂterileriyle paylaﬂılmaktadır. Günlük Bülten,
Günlük Trade Stratejisi, Günlük Para Piyasaları Bülteni, Haftalık Bülten ve Portföy Tavsiyeleri, ﬁirket Bilgi
Notları, Sermaye Arttırımı/Temettü Tabloları, GMYO ve YO’ların ‹skonto/Prim Tabloları ve ABD Data
Analizi bu do¤rultuda hazırlanan raporlarımız arasında yer almaktadır.
Raporlarımız ve önerilerimizde temel ve teknik analiz eﬂ a¤ırlıkta kullanılmaktadır. Haftalık Bülten; piyasa
stratejisinin haftalık olarak yatırımcılara sunuldu¤u, önerilen haftalık hisselerin temel ve teknik analizlerinin
birlikte sunuldu¤u raporumuzdur. Haftalık bülten ile daha geniﬂ perspektifte bakıﬂ açısı ile yaklaﬂırken,
günlük ve seansiçi bültenlerde ise daha kısa vadeli bakıﬂ açıları ile yaklaﬂılmaktadır. Böylece, piyasa
stratejisi bir bütün halinde oluﬂturulur. Günlük Bülten; günlük piyasa stratejisinin, hisse senedi tavsiyelerinin,
ﬂirket haberlerinin ve finansal piyasalarla ilgili her türlü geliﬂmenin özet halinde bulunabilece¤i bir rapordur.
Her sabah belirlenen stratejiler, konferanslar aracılı¤ıyla yurt içi ﬂubelerle etkin bir ﬂekilde paylaﬂılmaktadır.
Seans arasında yaﬂanan geliﬂmeler ve öne çıkan hisseler ile ilgili tavsiyelerde seans içi bülten ile
desteklenmektedir.
2010 yılında, günlük ve periyodik raporlarımızın daha anlaﬂılabilir ve sonuç odaklı olması amaçlanarak
çalıﬂmalar baﬂlatılmıﬂtır. 2011 yılında da iﬂlem hacmini teﬂvik edici yeni raporlar üretilmeye devam
edilecektir. Bu do¤rultuda oluﬂturulan “Günlük Trade Stratejisi” teknik analiz yöntemleri kullanılarak
‹MKB’de yer alan ﬂirketler, VOB endeksleri ve pariteler için en iyi alıﬂ ve en iyi satıﬂ seviyelerini üretmektedir.
Bütün raporlarımız müﬂterilerimize, e-mail, medya, fax yoluyla ulaﬂtırılmakta ve yine www.global.com.tr
adresinden raporlarımıza eriﬂim sa¤lanabilmektedir.
Strateji Bölümü, Araﬂtırma Bölümü ile yakın temas halindedir. Piyasa stratejisinin ana bileﬂenleri, Araﬂtırma
Bölümü ile gerçekleﬂtirilen haftalık toplantılar neticesinde ﬂekillenir.
Pek çok aracı kurumun araﬂtırma bölümü tarafından de¤erlendirme kapsamına alınmayan, küçük ve orta
ölçekli ﬂirketlerin analizi, Global Menkul De¤erler Strateji Bölümü’nü sektördeki benzerlerinden ayıran
en önemli özelliktir.
Strateji Bölümü, Kurumsal Finansman Bölümü ile de birlikte çalıﬂmaktadır. 2010 yılı içerisinde 22 yeni
ﬂirket halka açılmıﬂtır. Halka arzlar ve halka açılacak ﬂirketler ile ilgili tanıtıcı bilgi notları Satrateji Bölümü
tarafından oluﬂturulmuﬂ ve Global’in tüm satıﬂ ekibi ile paylaﬂılmıﬂtır.
Bölüm, Yurt ‹çi Satıﬂ ve Pazarlama faaliyetlerine de destek olmaktadır. Müﬂteri temsilcilerinin organize
etti¤i müﬂteri ziyaretlerine, satıﬂ temsilcileriyle beraber katılım sa¤lanmakta, stratejist tarafından güncel
ekonomik sunumlar gerçekleﬂtirilmekte ve yeni müﬂterilerin kazanımı gerçekleﬂtirilmektedir. 2010 yılında
da Türkiye’nin önde gelen 8 ﬂirketine ziyaret gerçekleﬂtirilerek pazarlama / tanıtım faaliyetlerine katkıda
bulunulmuﬂtur.
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Türkiye’de Sermaye Piyasaları, yeni yatırımcılar ve yeni ihraççılarla yıllar geçtikçe daha da geniﬂlemektedir.
‹MKB’de cari durumda iﬂlem gören 353 ﬂirketin, Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanaca¤ı 2023 yılı
itibariyle 1000’i aﬂması hedeflenmektedir. Yabancı yatırımcıların oluﬂturdukları portföylerinin büyük ölçekli
hisselerde yo¤unlaﬂaca¤ını, yerli yatırımcıların portföylerinin küçük ve orta ölçekli hisselerde yo¤unlaﬂaca¤ını
beklemekteyiz. Bu bakıﬂ açısı ile oluﬂturdu¤umuz iﬂ planında; Araﬂtırma Bölümümüz büyük ölçekli
ﬂirketlere odaklanmakta, Strateji Bölümümüz genel ekonomik beklentiler çerçevesinde ön plana çıkacak
orta ve küçük ölçekli hisselere a¤ırlık vermeye devam etmektedir. Türkiye'nin ilk ve tek Vadeli ‹ﬂlemler
ve Opsiyon Borsası’nın, yeni türev ürünlerle kapsamının daha da geniﬂletilece¤ini düﬂünmekteyiz. Ayrıca,
bu piyasaya yönelik yeni bir ürünü de, 2011 yılı içerisinde çıkartmayı planlamaktayız.
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2010

IMKB

‹MKB’nin Kuruluﬂundan Bügüne Kadar En Fazla ‹ﬂlem Hacmi Yaratan Banka Dıﬂı Aracı Kurum

2006

Extel

EMEA - Türkiye En ‹yi Kurum 3.lük ödülü

2003

Institutional Investor

EMEA - En ‹yi Hisse Senedi Araﬂtırma Ekibi 3.lük ödülü

2002

Euromoney

En ‹yi Aracı Kurum

2002

Euromoney

Geliﬂmekte olan Ülkelerde En ‹yi Kurumsal Yönetim

2001

Euromoney

En ‹yi Aracı Kurum

2001

Euromoney

En ‹yi ﬁirket Birleﬂtirme ve Devralma Danıﬂmanlı¤ı

2000

Euromoney
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1999

Global Investor

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma

1999

Global Investor

Türkiye’de En ‹yi Operasyon
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Emerging Markets

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma

1999

Emerging Markets

Türkiye’de En Etkin ‹ﬂlem Gerçekleﬂtirme

1998

Global Investor

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma

1998

Global Investor

Türkiye’de En Etkin ‹ﬂlem Gerçekleﬂtirme

1998

Euromoney

Kazakistan’da En ‹yi Yabancı Aracı Kurum

1998

Euromoney

Azerbeycan’da En ‹yi Yabancı Aracı Kurum

1998

Euromoney

Kırgız Cumhuriyeti’nde En ‹yi Yabancı Aracı Kurum

1998

Euromoney

Romanya’da En ‹yi Yabancı Aracı Kurum

1998

Institutional Investor

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma

1998

Institutional Investor

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma Analisti

1998

Reuters Survey

Türkiye Piyasasına Yönelik En ‹yi Aracı Kurum

1998

Central European

Kazakistan’da En ‹yi Aracı Kurum

1998

Central European

Romanya’da En ‹yi Aracı Kurum

1997

Global Investor

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma

1997

Institutional Investor

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma

1997

Central European

Orta Asya Piyasalarında En ‹yi Araﬂtırma

1997

Central European

Orta Asya Piyasalarında En ‹yi Araﬂtırma Analisti

1997

World Equity

Türkiye Piyasasına Yönelik En ‹yi Aracı Kurum

1997

Extel

Güney Avrupa - Orta Do¤u Bölgesinde 4. En ‹yi Aracı Kurum

1997

World Equity

Fas Piyasasında 5. En ‹yi Aracı Kurum

1996

World Equity

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma

1996

Global Investor

Akdeniz Bölgesinde En ‹yi 3. Araﬂtırma

1996

Extel

Güney Avrupa’da En ‹yi 4. Araﬂtırma

1994

Global Investor

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma

1994

Extel

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma

1993

Global Investor

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma

1993

Euromoney

Türkiye Üzerine En ‹yi Araﬂtırma
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Global Menkul De¤erler Anonim ﬁirketi
Yönetim Kurulu’na,
Global Menkul De¤erler Anonim ﬁirketi (“ﬁirket”) ve Ba¤lı Ortaklıkları’nın (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31
Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine
ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de¤iﬂim tablosunu ve konsolide nakit akıﬂları tablosunu,
önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ﬁirket Yönetiminin Sorumlulu¤u
ﬁirket yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına
göre hazırlanması ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata
ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıﬂlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçe¤i dürüst bir
ﬂekilde yansıtmasını sa¤lamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam
ettirilmesini, koﬂulların gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini
içermektedir.
Ba¤ımsız Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yaptı¤ımız ba¤ımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüﬂ bildirmektir.
Ba¤ımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba¤ımsız denetim standartlarına uygun olarak
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve ba¤ımsız denetimin, finansal tabloların gerçe¤i do¤ru
ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadı¤ı konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Ba¤ımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤ımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla,
ba¤ımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Ba¤ımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların
hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadı¤ı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıﬂlık
içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıﬂtır. Bu risk
de¤erlendirmesinde, ﬁirket’in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuﬂtur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin
etkinli¤i hakkında görüﬂ vermek de¤il, ba¤ımsız denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak amacıyla,
ﬁirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliﬂkiyi ortaya koymaktır. Ba¤ımsız
denetimimiz, ayrıca ﬁirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe
tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini
içermektedir.
Ba¤ımsız denetim sırasında temin etti¤imiz ba¤ımsız denetim kanıtlarının, görüﬂümüzün oluﬂturulmasına yeterli ve
uygun bir dayanak oluﬂturdu¤una inanıyoruz.
Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla gerçek finansal
durumunu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları (Not 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir
biçimde yansıtmaktadır.

‹stanbul, 25 ﬁubat 2011

Akis Ba¤ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.

Orhan Akova, SMMM
Sorumlu Ortak, Baﬂdenetçi
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