ti

GLOBAL tMD PORTFoY YONETIMI A.g.

Acil ve BEKLENMeoIK DURUM pLANr

r. AMAQ

VE KAPSAM:

gergekleSme olasrhfr gok
Global MD portfoy ydnetimi A.5. (GtN/tDpy)'nin faaliyetleri esnasrnda normal koSullar altrnda
ballr olarak gerek 5irket
dggi.ik olmakla birlikte, gergeklegtifinde girket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek ve buna
gerekse
difer taraflarrn zarar gormesine neden olabilecek durumlart ongdrmek, gergekleSme halinde

ilgili

gerefi halinde
do[abilecek sorunlar ve goztim yollarrna iligkin olarak yaprlmasr gerekenleri belirlemek ve ilgililerin
kullanabilecekleri rehberi olugturma kttr.
Esas olan, soz konusu hallere hazrrlrklr olmak ve fiziki alan, donanrm

ve iletiSim kanallart v.b.unsurlartn seqiminde

sahip
olumsuz senaryolarr goz oniinde bulundurarak fonksiyonlarrn si.lrekliligini sallayabilecek yetenek ve kapasiteye
ise daha
olmak, sahip olunan kapasitenin drggal faktorlar nedeniyle etkin kullanrlamaz hale gelme olasrlrf,rna kargr
sistemler
ve
yedek
mekanlar
dirsilk kapasitelerde olmak iizere eg zamanlr olumsuz etkilere maruz kalmayacak
olugturmakttr.
Dolayrsr

ile ttim yatrrrm kararlarrnda yeterlilik defierlendirmesi yaprltrken beklenmedik durumlar faktorti de

goz

oniinde bulundurulacakttr,

2. TANIMLAR

$irket : Global MD Portfoy Ydnetimi A.$.
Ana Ortaklrk: Global Menkul Degerler A.$. krsaca "GLB"

Kurul : Sermaye Piyasast Kurulu

Tebli! : Portfoy Yonetim $irketleri ve Bu $irketlerin Faaliyetlerine iliSkin fsaslar Teblifi
Miigteri : imzalanacak portfoy ydnetimi sozlegmesi gergevesindeki kigi, kurum, yatlrlm fonu ve emeklilik fonu
ABD : Acilve Beklenmedik Durum
ABDP : Acilve Beklenmedik Durum Plant
ABDS : Acilve Beklenmedik Durum Sorumlusu

ABDUK : Acilve Beklenmedik Durum Ust Komitesi
3. ACiL VE BEKLENMED|K DURUMTAR

Olasr ti.im olumsuz durumlarr oncelden biJt[in unsurlarr ile ongdrebilmek milmki.in olmamakla birlikte, defansif bir
yaklagrmla ve zararlarrn olasr btiyiikl0[i.i esas alrnarak kapsam aga$rdaki gekilde belirlenmiStir.

t.

Qalr5ma alanlarrn fiziki kullanrnra engel olu5turacak haller (deprem,yangtn, su basktnt, tercir v.b.)

2.

Bilgi teknolojileri sistem ve alt yaprsrnrn saghkh gahgmasrna engel olabilecek haller ( teknik donantmtn ve/veya
yazrlrmrn krsmen veya tamamc.n kullanrlamaz hale gelmesi, siber saldrrr, veri kaybl v.b.) ile ig veya/dr5 iletigim
kanallarrnrn krsmen veya tam:lmen kullanrlamaz hale gelmesine neden olabilecek haller (hatlarda kesinti veya
bozulma, enerji kesintileri, donan tm ve/veya yazt ltm sorunlart v. b.)
insan varlrklarrn etkin kullanrmrna engel olabilecek haller (toplu ig brrakma ve/ veya igten ayrrlma, genel ulaStm
sistemi sorunlarr nedeniyle igyrerinde ulagtlamamast,toplu safhk sorunlart v.b )
Saklanrlmasr gereken belge ve bilgilerin etkin gekilde saklanrlmasrna ve gerefi halinde eri5ilmesine engel

3.

4.

olabilecek haller (siber saldrrr, hataen imha,uygun olm

4- ACiL VE BEKTENMEDiK DURUMI-ARDA HAREKET PLANI (ABDP)

1.

yapllacaklar.
Qaltgma alanlarrntn fiziki kullanrmrna engel olabilecek hallerde
Bu sonucu do[rabilecek haller olarak deprem, yangln, su basmasr, teror saldrrrsr, ciddi ve zarcr verecek nitelikte
enerji kesintileri veya dalgalanmalarr gibi haller esas altnmtSttr.
GMDPY 2015 yrlr Ekim ayr itibariyle agairdaki noktalarda fiziken faaliyet gcistermektedir.

1,.

2.

'

Genel Merkez : Tekfen Tower - Levent / istanbul
istanbul Ar5iv Alanlarr : Sultanbeyli ArSiv Birimi

GMDpy ti.im faaliyetlerinde ana ortagr olan Global Menkul Deferler A.S.(GLB) ile ortak fiziki alanlar ve teknik altyaptyt
kullanmaktadrr. Dolayrsr ile bu prosedi.ir ile Global Menkul Deferler A.$. tarafrndan konu ile ilgili olarak hazrrlanmtg

olan prosedtir birbirlerini tamamlaytcr niteliktedirler.

Qa[5ma mekanlarr kullanrlan in5aat teknolojisi ve olugturulan sistemler itibariyle ongoriilen hallere dayanrkltltk ve
hazrrl rl rk ba krm tnda n en i.lst seviyededirler.

bina yonetimi profesyonel 5irket tarafrndan yaprlmakta olup, bu
girket ve bina yonetimi tarafrndan hazrrlanmrg deprem,yangtn v.b. hususlara ydnelik acil tahliye planlart

Qa|gma alanlarrnrn bulundufu Tekfen Tower Ofis

bulunmaktadrr. Bu planlar da bu prosedi.irtin tamamlayrcrsr olarak dikkate altnacak ve uyulacaktrr. Sdz konusu planlar
ekte yer almaktadrr. (Ek.1,2)
Qalrgma alanlarr tamamr eg zamanlr kullanrlamaz hale gelirse, BT alt yaprstntn galr5maya devam etmesi durumunda
Global Holding A.g. imkanlarr da kullanrlarak gegici gah5ma alanlart olugturulacakttr.

gibi ilgili kurumlartn gahSma kapasiteleri ve
gallgabilir
ile ortak galrgma imkanlart aragttrtlacak ve
Kurumlar
olan
diger
durumda
dikkate
alrnarak,
kararlarr da
sistemler devreye ahnana kadar faaliyetlere bu gekilde devam edilecektir.Yonetim Kurulu bu hallerde faaliyetin gegici
olarak durdurulmastna karar verehrilir.
BT alt yaprsrnrn da devre drgr kalmasr halinde SPK,BIST,MKK,Takasbank

Qalrgma alanlannrn birisinin galrgmaya uygun kogullarda kalmast halinde gahgrlamaz durumdaki birimden kritik onem

tagryan personel ve sistemler galrgrlabilir haldeki lokasyona aktarrlacak, faaliyetine gegici olarak ara verilmesinde
sakrnca olmayan boltimler tatil edilerek galrganlart izne gtkartlacakttr.
Bu senaryolarda BT ve iletigim alt yaprsr ile ilgili olarak yaprlmasr gereken iglemlerden birinci derecede GM ve GLB BT

Direktdr Yardrmcrsr; gahganlarrn rrakli ve gahgma imkanlarrnrn hazrrlanmasrndan GM ile birlikte GLB iK bdli.imir
sorumlu olacakttr.
Bu kapsamda tiim galrganlann adres ve iletigim bilgileri (CT, ev tlf.,gerefii halinde temas kurulacak 3. kigi bilgileri
gUncel halde tutulacak ve GM,GLB iK ve MUfettig dahil olmak i..izere birden fazla ki5ide korunacakttr.

2.

)

Bilgi teknolojileri sistem ve alt y'aptstntn safhkh gallgmasrna engel olabilecek haller ( teknik donantmtn ve/veya
yazrlrmrn krsmen veya tamamen kullanrlamaz hale gelmesi, siber saldrrr, veri kaybr v.b.) ile ig veya/drg iletigim
kanallarrnrn krsmen veya tamamren kullanrlamaz hale gelmesi (hatlarda kesinti veya bozulma, enerji kesintileri,
donanrm ve/veya yazrlrm sorunlarr v.b.)

GMDPY,taraftndan da kullantlan GLB'ye ait BT ana donanrmlarr Tekfen Merkez Ofis ve Global Holding Karakoy
adresinde bulunan BT Merkezinde konumlandrrrlmrgtrr.
Soz konusu merkezler gerekli

ttim teknik imkanlara sahip bir merkezdir.

ve iletigim sistemlerinin devamhhprnr ve yeterlilifini saglamaya yonelik esaslar bu prosediiriin bir bdliimi.i olarak
kabul edilecek ekli Global Menkul Delerler A.$. "Acil Durum Ydnetimi BT Stireklilik Prosediirii"nde yer almaktadrr
BT

3.

insan faktcirii ile olugabilecek sorunlar (toplu ig brrakma ve/ veya i5ten ayrrlma, genel ulagrm sistemi sorunlarr
nedeniyle igyerine ula5rlamamasr,toplu sa$lrk sorunlarr v.b )
Yedekli 9ah5ma ve gerefi halinde i5yeri drgrndan BT sistemlerine ballanarak gall5ma di.izeni genel ilkeler arasrnda
kabul edilecek, iK politikalarrnrn olu:pumunda on planda tutulacaktrr.

Ttlm boliimler bir aylrk periyodu esas alarak gi.inl0k,haftalrk ve aylrk ayrrntrda temel iglemleri, bu iglemlere iligkin i5
aktS sUreci, kullantlan programlar ve ekranlar gibi ayrrntrlan igerir kullanrm klavuzlarr hazrrlayacaklardrr,Ayrrca
iglemlerde yetkili personel ve gifreleri igerir listeler hazrrlanacaktrr.
Gerek kullanrm klavuzlarr gerekse yr:tkive gifre listeleri GM, GLB iK,GLB Mali igler Direktrirtl ve Mtifettig tarafrndan
ktrr.

sa kla naca

Her boltlm igin acil ve beklenmedik rjurumlar gekirdek kadro listesi yaprlacaktrr. Bu listeler 6 ayhk periyodlarla gozden
gegirilecek ve gUncellenecektir. Soz konusu kigilerin adres ve iletigim bilgileri GM,GLB iK , GLB Mali igler Direktori.l ve

MUfetti5'te saklanacaktrr. Bu kigilerin uzaktan erigim konusunda teknik yeterlilikleri saglanacak, acil ve beklenmedik
durumlarda kendilerine bildirilen r;alrgma mekanlarrna ulagrmlarr igin gerekli harcamayr yapma yetkisine sahip
olacaklardrr.

4.

Saklantlmast gereken belge ve bilgilerin etkin gekilde saklanllmastna ve gereii halinde erigilmesine engel
olabilecek haller (siber saldrrt, hataen imha,uygun olmayan saklama kogullarr v.b.)
Yasal gereklerin yerine getirilmesi

l'e kurumsal hafrzanrn korunmasr igin gerekli dnlemler alrnacaktlr. Bu kapsamda
yasal kayttlartn elektronik ortamda tutulmasrna yrinelik sistem olugturulacaktrr. Var olan argiv alanlarr ve hizmet
ahnan lron Mountain girketinin salilama alanlarr fiziksel kogullar ve gtivenlik onlemleri itibariyle yeterli olup, sciz
konusu alanlartn yangtn, su basmasr gibi durumlara kargr yeterlilifi 3'er aylrk dOnemlerde aynnttlt denetlenecektir.
Yasal saklama stireleri sona eren ve kritik onem tagrmayan evraklar her ytl bagrnda ayrrgtrrrlacak ve imha edilecektir.
Ayrtgttrma i5lemi GM, GLB Mali igler Direkt6rU ,GLB iK tarafrndan koordine edilecektir. imha igleminin belgelerin 3.

ki5ilerin eline gegmesine engel olacak 5ekilde kafrt geri ddntigi.im tesislerinde yaprlmasr saflanacaktrr.
Mi.igteri sozlegmeleri ve talimatlarr gibi hukuki 6nemi olan ve rslak imza ta5tyan belgelerin birer ornefinin elektronik

ortama aktarrlmasr saflanacaktrr.
Mi.iSteri varltklartn kaydrnrn saf,lrkh tutulmasrnda ilgili saklama kurulu5larr ile rutin mutabakatlagmalar yaprlacak ve
farkhhk olu5an hallerde en krsa zamanda nedenleriortaya konulacaktrr.

0ncelikle BT sistemleri lizerinde bulunan ti.im veriler anlrk ve online olarak yedeklenecektir.
Yedeklenen veriler uygun ortamlar saklanacaktrr. Kritik 6neme sahip bu nitelikteki tUm verilerin saklanrlmaslnda
Global Menkul De[erlerve Global Holding A.S. 'ye ait sistemlerden faydalanrlacaktrr.

5.

nCiL ve BEKLENMEDix ounuMIARiDA YETKILi KURUMLARIN BiLGiLENoiniuurSi

Bu prosedlir kapsamtndaki hallerder cincelikle bir durum tespit raporu hazrrlanacak ve acil gdri.i5iilecek konu olarak

Yonetim Kurulu'na intikal ettirilecektir.

Yonetim Kurulu'nun yapacagr delierlendirme sonrasr, durum ve allnan onlemler hakkrnda SPK, BISIMKK ve
Takasbank'a bilgi verilecektir.Bu bilgilendirmeler oncelikle ve ilgili kurumlarrn uygun bulmasr halinde sozlii olarak
yaprlacak ve takiben yazrlr hale getirilecektir.
Bu bilgilendirmelerin yaprlmasrndan GM sorumludur. GM'i..in bu grirevini yerine getirmeyecek durumlarrn olugmasr
halinde GLB Mali igler Direktori.l,GlLB BT Direktcir Yardrmcrsr 'ndan herhangi birisi diperlerini de bilgilendirerek bu
bildirimleri yapacaktrr.

6.

AC|L ve BEKLENMED|T OURUwil-ARTDA HiZMET VER|LEN MugTERiLEniN SiLe iLeNDiRiLMESi ve yAptLACAKLAR

Bu prosedlir kapsamtndaki kogullarrn olugmasr halinde hizmet verilen Kolektif Yatrrrm Kurulu5larr ile temas kurma ve
ya pma gonevi G M'iind Ur.

gerekli degerlendirmeleri

Genel Mildilr hizmet verilen Eczacrba5rYatrrrm OrtaklrfrA.$., Global MD Fonlarrve Aegon Fonlarryetkililerinin iletigim
bilgilerini temin edecek ve kendi cep telefonu ve ev telefonu numarasrnr stiz konusu kigilere iletecektir.
itgiti ki5ilerler yaprlacak durum de[enlendirmesi sonrasr yaprlacak iglemler ile ilgili karar verilecektir.

7. AC|L ve BEKLENMED|T ounuull\RDA DtgARtDAN HizMET ALTNAN einiruleniN DURUMLARTNTN

TESpiTi ve

YAPITACAKLAR

Global MD Portfoy Y6netimi A.$. arra ortafr Global Menkul De[erler A.g.'den agafitdaki konularda hizmet ahmrnda
bulunmaktadlr.
Aracrlrk,

Aragtrrma,
Bilgi Teknolojileri (Yazrhm-Donanrm),

Bu hizmetlerin altmtnda aksamaya neden olacak acil ve beklenmedik durumlarrn ortaya grklmasr halinde Aracrhk
hizmeti bu konuda yetkili bir aracr Kurumdan alrnacaktrr.
Ara5ttrma hizmeti ile ilgili olarak qirket kendi kaynaklarrnr kullanacak, gereli halinde bu alanda istihdam yapacaktrr.
Bilgi teknolojileri hizmeti ile ilgili durumlar hakkrnda prosediiriin cinceki b6li.imlerinde belirtilen esaslara uyulacaktrr.

8.

AC|L VE BEKLENMEDiT

OUNUUUR UST KOM|TES|

Prosedtlr kapsamtndaki hallerde deg;erlendirmeleri yaparak kararlarr vermek ve gerekli gorevlendirmeleri yapmaktan
sorumlu olan komite agaf rdaki gorer,lilerden olu5turulmugtur.

1. GM
2. GLB Mali igler Direktdrii
3. GLB BT Direktorti
4. GLB iK
5. Miifettig

"

koordinasyonunda fiziken veya uzaktan erigim ybntemleri ile
si.lrekli olarak temas halinde olacak ve uygulamalarr yonlendirecektir.

6. rKomite GM veya GLB Mali igler Direktorti

9. DENET|M
Acil durum planrnrn yiirtirlUfi.ine uyumun kontrolti GM. tarafrndan gerqeklegtirilir.
10. YURURTUK

sitesinde yaytmlantr ve
paylagrlrr. Plan, yasal mevzuat ve Sirket organizasyonunda meydana gelecek

Bu plan Yonetim Kurulu'nun onayr itibariyle kararr

aynt zamanda ilgili personel ile de
defisiklikler neticesinde giJncellenir.

ile yi.iriirlOie girer, 5irket internet

