
 
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

 
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2013 tarihinde Perşembe günü saat 
14:00’de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat:8 Levent 
İstanbul adresinde yapılacaktır. 
 
2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve 
Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Faaliyet Raporu, Kurumsal İlkeleri 
Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 3 (üç) 
hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde www.akfengyo.com.tr adresindeki Şirket internet 
sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın hissedarımızın 
incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin 
hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak 
düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.akfengyo.com.tr 
adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 8 Tebliğinde öngörülen 
hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir 
vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. 
 
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ 
kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin 
www.akfengyo.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0212 371 87 00, Fax: 0212 
279 62 62) bilgi edinmeleri rica olunur. 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. 
Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo 
edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak 
istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve 
hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu 
bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek 
istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel 
kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin 
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları 
gerekmektedir. 
 
Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy 
kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
 
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine 
ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
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VEKALETNAME ÖRNEĞİ 
 

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
Genel Kurul Başkanlığına, 
 
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin 23.05.2013 Perşembe günü, saat 
14:00’de Levent Loft Binası, Büyükdere caddesi, No:201 C Blok Kat:8 Levent İstanbul (Tel: 0212 371 
87 00, Fax: 0212 279 62 62) adresinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda 
belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte 
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........................’yi vekil tayin 
ettim/ettik. 
 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir) 
 
a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır) 
 

c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
 

d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) 
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır) 
 

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN 
 
a. Adet – nominal değeri : 
b. Oyda imtiyazı olup olmadığı : 
c. Hamiline – nama yazılı olduğu : 

 
 
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI 
 
İMZASI : 
ADRESİ : 
 
Notlar: 

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir. 
- (A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMALAR : 
 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili ve gündem maddelerinin oylama yönteminin 
belirlenmesi; 
 
Yönetim Kurulu başkanımızın toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde 
herhangi bir Yönetim Kurulu Üyelerimizin yapacağı açılış konuşması sonrası; Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Şirketleri Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri 
çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi 
yapılacaktır.  
 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki 
verilmesi;  
 
TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı’nın Genel Kurul toplantı 
tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilir. 
 

3. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren 
"Genel Kurulun Çalışma Esas ve UsulleriHakkında İç Yönerge”nin görüşülmesi ve 
onaylanması; 
 
TTK 419. Madde uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan ve EK/5’te sunulmuş 
olan  "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır.  
 

4. Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu,  
Bağımsız Denetçi Raporu ve sonuç kısmı Faaliyet Raporunda yer alan Bağlı Şirket 
Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması;  
 
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun(SPK) Kurumsal 
Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde ve 
www.akfengyo.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız 
Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu Genel Kurul’da 
okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. 
 

5. 2012 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kâr Zarar hesapları'nın, Finansal Tabloların 
okunması, müzakeresi ve onaylanması; 
 
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde,Genel 
Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi’nde ve 
www.akfengyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 
Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Sermaye Piyasası 
Kurulu (“SPK”)’nun Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği’ne (“Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ”) istinaden Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’na (“UMS/UFRS”) uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK’nın finansal 
raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen 2012 yılı konsolide bilanço ve kar/zarar 
hesapları okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.  
 

6. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun 
önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 
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Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan 
ve KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş..tarafından 
denetlenen 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 24.201.835.- TL 
“Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş, ancak dağıtılabilir kar oluşmamıştır. Kar Dağıtım 
Tablosu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK/2’de sunulmuştur.  
 
TTK, VUK, KV ve GV kanunları ve ilgili tebliğlerine göre 2012 yılı kârının geçmiş yıl 
zararlarından mahsup edilmesi hususu Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. 
 

7. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan 
değişikliğin onaylanması,  
 
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 2012 yılı içerisinde yapılan Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyeliklerindeki değişiklikler Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır. 28.05.2012 tarih ve 2012/09 numaralı Yönetim Kurulu Kararına göre Yönetim 
Kurulu Üyesi İrfan Erciyas’ın istifası üzerine, ilk genel kurulda Genel Kurul’da onaya 
sunulmak ve kalan görev süresini tamamlamak üzere Pelin Akın TTK 315. Maddesi uyarınca 
Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 
 

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı 
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,  
 
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim 
Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un 
onayına sunulacaktır. 
 

9. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil, grup içi ve grup dışındaki 
görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması,  
 
Yönetim Kurulu aday listesi ve özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri EK/1’de 
sunulmaktadır. 
 

10. Yeni Yönetim Kurulu Üye seçimi, 
 
TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim 
kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca, 
SPK’nın Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına 
İlişkin Tebliği”ine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. 

 
6 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu’nda en az 2 üyenin SPK’nın uyulması zorunlu olunan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur. 

 
Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin 
Tebliğ”de belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal 
Yönetim Komitesi’nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz 25 Nisan 2013 tarihli toplantısında 
Mehmet Semih Çiçek, Ahmet Seyfi Usluoğlu ve Mustafa Dursun Akın’ un Genel Kurul’a 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir. 

 
Yönetim Kurulu aday listesi ve özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri EK/1’de 
yer almaktadır.  
 

11. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesinin görüşülmesi, karar bağlanması, 
 



TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler 
çerçevesinde; yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu Genel 
Kurul’a sunulacaktır. 
 

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından 
yapılan 2013 yılı Bağımsız Denetim Şirketi ve Portföy Değerleme Şirketi seçiminin ve 
ücretlerinin onaylanması hakkında karar alınması, 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 
Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından   Bağımsız Denetim 
Şirketi olarak seçilen KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
A.Ş ve Portföy Değerleme Şirketi olarak seçilen TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ nin 
seçimi ve ücretleri Genel Kurul onayına sunulacaktır. 
 

13. Şirket Esas sözleşmesinin 3,7,8,9,14,15,16,18,19,21,22,23,24,26,27,28,31,33,35,36 ve 37 
numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.04.2013 tarih ve 12233903-
325.99-345/3713 sayı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı şekliyle tadilinin 
görüşülmesi, tadil metninin onayı,   

 
Esas Sözleşmemizin, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ ile uyulması zorunlu hale getirilen ilkelerin ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla Şirket 
Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu’ 
ndan 10.04.2013 tarih ve 12233903-325.99-345/3713 sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığından 16.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-59012-464602-4197/3016 sayı ile gerekli 
izinler alınmış olup,   Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme Değişiklikleri 
EK/3’de yer almaktadır.    
 

14. TTK’nun 379. Maddesine istinaden Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, verilecek yetkinin geçerlilik süresi, iktisap edilecek 
payların toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt 
ve üst sınırlarının belirlenmesinin görüşülmesi, 
 
TTK’nun 379. Maddesine istinaden Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, verilecek yetkinin geçerlilik süresi, iktisap edilecek payların 
toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt ve üst 
sınırlarının belirlenmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.  
 

15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen 
rehin, teminat ve ipotekler hususunda pay sahiplerine  bilgi verilmesi, 

 
Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile 
ilgili olarak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin 
olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla 
vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2012 tarihli 
Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiştir. 
 

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında 
“İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında “İlişkili 
Taraflarla” 2012 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler ile rapor hakkında Genel Kurula 
bilgi verilecektir. İlişkili Taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemlere ait detaylı bilgi  
EK/4’de sunulmuştur. 



 
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen 

“Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine 
bilgi verilmesi, 
 
SPK’nın Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına 
İlişkin Tebliği”nin 4.6.2 no’lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından “Ücretlendirme Politikası” olarak 
yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin  
bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla 
hazırlanan “Ücretlendirme Politikası” EK-6’de yer almaktadır.  
 

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. 
maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim 
kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek 
önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul onayına 
sunulması ve geçmiş faaliyet döneminde varsa söz konusu işlemler hakkında genel 
kurulda bilgi verilmesi. 

 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri 
uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, 
üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket 
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi 
ve rekabet edebilmesi hususu genel kurul onayına sunulacaktır. 
 
2012 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir. 
 

19. Şirketin  2013 yılı içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve 2012 yılında yapılan 
bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği’nin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde 
yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. Sözkonusu madde Genel 
Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin esas 
sözleşmesinin 6 ıncı maddesi uyarınca “Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine bağlı kalmak 
kaydıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara, organizasyonlara, vakıf ve derneklere 
bağış yapabilir ve yardımlarda bulunabilir. 

Söz konusu hükme uygun olarak, 2012 yılında Türk Eğitim Vakfı’na100,00.-TL tutarında bağış 
yapılmıştır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 
2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul’da belirlenecektir. 

 
20. Dilek ve temenniler  

 
21. Kapanış.         

 
 

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK 
AÇIKLAMALAR:  

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim 
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği” ile Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, 
gündem maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır. 



 
 
1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları; 
 
Şirketimizin ödenmiş sermayesi 184.000.000 TL’dir. 
 
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D grubu 
hisseler olarak dörde ayrılmıştır.  A, C ve D grubu hisseler nama yazılı olup, yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi A Grubu, 2 adedi C 
Grubu ve 2 adedi D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul 
tarafından seçilir. B grubu hisseler hamiline yazılıdır. 

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE YAPISI (TL) 
 

Ortak Adı / Unvanı A       
Grubu 

B          
Grubu 

C      
Grubu 

D     
Grubu Toplam 

Akfen Holding 1.000 95.154.384  1.000 95.156.384 
Halka Açık  54.462.880   54.462.880 
Hamdi Akın  30.195.839 999  30.196.838 
İbrahim Süha Güçsav  4.140.380   4.140.380 
Akınısı Makina Sanayi ve Tic. AŞ  43.512 1  43.513 
Akfen İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş.  2   2 
Mehmet Semih Çiçek  1   1 
Mustafa Dursun Akın  1   1 
Ahmet Seyfi Usluoğlu  1   1 
Toplam 1.000 183.997.000 1.000 1.000 184.000.000 

 
 
 
2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde 
etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi; 
 
Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının 2012 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya 
2012 yılı hesap dönemi için planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 
faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. 
 
3. Pay Sahiplerinin, SPK’nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi; 
 
2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı 
dönemde; pay sahiplerinden, SPK ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlardan 
gündeme madde konulmasına ilişkin talep gelmemiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK/1 Yönetim Kurulu aday listesi ve özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri; 



 
İbrahim Süha Güçsav  
Yönetim Kurulu Başkanı 
1992 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Güçsav daha sonra Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 
1992 yılında Alexander&Alexander Sigorta Brokerliği A.Ş.’de başlayan Güçsav, 1994 yılında katıldığı 
Akfen Holding’de Finansman Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 
Araç Muayene İstasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO’nun özelleştirilmeleri, Akfen 
GYO’nun kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO’nun halka arzları, iştiraklerden 
hisse satışları ve uzun vadeli proje finansmanı konularında önemli görevler üstlenmiştir. 2003 yılından 
2010 yılının Mart ayına kadar Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapmıştır. Mart 2010 – Mayıs 2012 tarihleri arasında Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Güçsav, 2010 yılı Mart ayından bu yana Akfen Holding CEO’sudur. Bu görevine ek olarak Akfen 
GYO ve Akfen Su Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere, başta TAV Havalimanları Holding A.Ş., 
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Akfen Enerji Yatırımları Holding A.Ş. iştiraklerinde 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir. 
 

Mustafa Keten  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
1968 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisadi İşletmecilik Bölümü’nden mezun 
olan Keten, iş yaşamına 1970’te Devlet Planlama Teşkilatı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 
Yüksek lisansını 1978’de Hollanda Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kalkınma İdaresi alanında 
tamamladıktan sonra, 1979-1999 yıllarında DPT’de Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı, Tarım, 
Orman ve Köyişleri Müsteşarlığı, Başbakanlık Müşavirliği, Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı, 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 
Kamuda bulunduğu dönemde Petkim ve Tamek Gıda’nın yönetim kurullarında görev almış, Güneş 
Sigorta ve Vakıfbank’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda birçok eğitim 
kurumunda öğretim görevlisi olarak hizmet veren Keten, 1999 yılında Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak Akfen Holding’e katılmıştır. Keten, Avrasya İş Konseyi, Türk-Rus İş Konseyi ve 
Türk-Gürcü İş Konseyi’nin Yönetim Kurulu Üyesi, Türk- Moldovya İş Konseyi’nin de Başkanlığı’nı 
yapmıştır. Halen Türk-Gürcü İş Konseyi Başkan Yardımcısı, TYD Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB 
Turizm Meclisi Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. 

Pelin Akın 
Yönetim Kurulu Üyesi 
2010 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi İspanyolca İşletme Bölümü’nden mezun olan Pelin Akın 
iş hayatına Madrid’de Deutsche Bank Finans departmanının Strateji bölümünde başlamıştır.  
Türkiye’ye döndükten sonra TAV Havalimanları bünyesinde çalışmaya başlayarak geleceğin 
yöneticisi olarak yetiştirilmek üzere MT Programına alınmıştır. DEİK İspanyol İş Konseyi’nde etkinlik 
ve organizatörlük sorumluluğu, DEİK İngiliz İş Konseyi’nde ise farklı çalışma gruplarında yer alan 
Akın, aynı zamanda 1999 yılında Hamdi Akın önderliğinde kurulan TİKAV (Türkiye İnsan 
Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı)’da Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif 
çalışmalarda bulunmaktadır. Akfen Holding’in ana sponsor olarak destek verdiği Uluslararası Gençlik 
Ödülü Derneği’nin de Genel Başkan Yardımcısı olan Pelin Akın, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu 
olarak derneği uluslararası platformlarda temsil etmektedir. London School of Economics’de kurulan 
Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü’nde ise Danışma Kurulu Daimi Üyeliği ile Akfen’i temsil 
ederek 2010 yılından beri kürsü başkanlığını yürütmektedir. GYİAD üyesi olan Pelin Akın, Akfen 
Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 
 
 
 
Selim Akın  
Yönetim Kurulu Üyesi 



2010 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Selim Akın, üniversite 
yıllarında Türk Derneği Başkanlığı yapmış olup Türkiye’ye döndüğünde Türkiye Genç İşadamları 
derneği üyesi olmuştur. Aynı zamanda DEİK Türk-Rus İş Konseyi ve DEİK Türk-Irak İş Konseyi 
Yürütme Kurulu Üyesidir. İş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı’nda başlayan Selim 
Akın, daha sonra Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev yapmıştır. Görev aldığı 
başlıca projeler, Araç Muayene İstasyonları’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı’nın 
özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding halka arz ve tahvil ihracıdır. Selim Akın, halen Akfen 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akfen Holding iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmaktadır. 

Sıla Cılız İnanç  
Yönetim Kurulu Üyesi 
1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sıla Cılız İnanç, 1996 yılında 
avukatlık stajını tamamladıktan sonra, 1997 yılında Akfen Holding bünyesinde çalışmaya başlamıştır. 
Türkiye’de Özel Sektör Kamu Sektörü Ortaklıkları konusunda çalışan İnanç, şirket birleşmeleri ve 
devir alınmaları ile rekabet hukuku süreçlerinde, Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuat çalışmalarında 
yer almıştır. Akfen ve ortaklıklarının taraf olduğu yap-işlet-devret ve özelleştirme uygulamalarının 
ihale süreci ve devirler dâhil tüm süreçlerinde yer almıştır. Projelerin finansman yapılarının kurulması 
ve kredi sözleşmeleri ile ilgili çalışmıştır. İdare hukuku, imtiyaz ve hak devirleri, inşaat sözleşmeleri, 
FIDIC Sözleşmeleri, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Piyasası başta olmak üzere Enerji Hukuku ve 
Şirketler Hukuku üzerine çalışmıştır. İnanç’ın Akfen Holding’in çeşitli ortaklıklarında Yönetim  
Kurulu Üyelikleri devam etmektedir. 

Hüseyin Kadri Samsunlu  
Yönetim Kurulu Üyesi 
1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Samsunlu, İşletme Yüksek 
Lisansını ise Missouri Üniversitesi’nde 1993 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl, Missouri eyaletine 
kayıtlı Yeminli Mali Müşavir (Certified Public Accountant) olmuştur. Daha sonra Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası’nda Mali Analist olarak göreve başlayan Samsunlu, 1995 ile 2006 yılları arasında 
Global Yatırım Holding ve iştiraklerinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi gibi çeşitli yönetici 
pozisyonlarında bulunmuştur. 2009 yılı başında Akfen Holding’e katılmadan önce, üç yıl boyunca 
Romanya ve Türkiye’de yatırım ve kurumsal finansman danışmanlığı yapmıştır. Samsunlu, Akfen 
Holding’de Genel Müdür Yardımcısı ve Akfen Holding’in iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmaktadır. 

Ahmet Seyfi Usluoğlu  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Usluoğlu, kariyerine 
1978 yılında Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’nde Gümrük Şefi olarak başlamıştır. Usluoğlu, 1982-1990  
yıllarında Türk Ticaret Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde Teftiş Heyeti Başkanlığı Müfettişi, 1990-
1993 yıllarında Türk Ticaret Bankası Siteler Şubesi’nde Şube Müdürü, 1993-1996 yıllarında Yenişehir 
Şubesi’nde Şube Müdürü ve 1996-2000 yıllarında Ankara Şubesi’nin Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 
Usluoğlu, 2009 yılından bu yana Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

M. Semih Çiçek  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
1974 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nden mezun olan Çiçek, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat Politikası üzerine yüksek lisans yapmıştır. 
Kariyerine Şekerbank’ta başlayan Çiçek, 1974-1980 yıllarında aynı bankanın Mali Tahlil Birimi’nde 
muhtelif unvanlarda, 1980-1984 yıllarında Krediler Müdür Yardımcısı, 1984-1993 yıllarında Risk 
Takip ve Kontrol Bölümü’nde Kredi İzleme Müdürü, 1993-1999 yıllarında ise Genel Müdür 
Yardımcısı olarak çalışmıştır. 1999-2001 yıllarında Şeker Faktoring A.Ş.’de Kurucu Genel Müdür, 
2001-2004 yıllarında Makimsan A.Ş.’de İcra Kurulu Üyesi ve Finans Koordinatörü, 2005- 2006 
yıllarında AS Çelik A.Ş.’de İcra Kurulu Üyesi ve Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 



görevlerinde bulunmuştur. Çiçek, 2008 yılından bu yana Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Mustafa Dursun Akın  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü’nden mezun olan 
Akın, kariyerine 1975 yılında Vakıfbank’ta Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı 
bankada 1978-1982 yıllarında Müfettiş, 1982 yılında Personel Müdür Yardımcısı, 1983-1993 
yıllarında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başyardımcısı, 1993-1997 yıllarında İstanbul Bölgesi 
Kredi İzleme Müdürü, 1997 yılında Teftiş Kurulu Başkanı ve 1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı 
olarak çalışmıştır. 2000 yılında Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.’de Genel Müdür 
olarak, 2003-2004 yıllarında İstanbul Altın Borsası’nda Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 
Akın, 2008 yılından bu yana Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
EK/2 2012 yılı faaliyetine ilişkin Kar Dağıtım Tablosu 
 

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                              
2012 YILI  KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL) 

1.  Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 184.000.000,00  
2.  Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.147,18  
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza 
ilişkin bilgi YOKTUR  

  SPK' ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) 
Göre  

3. Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) 23.266.108,00 4.128.172,11  
4. Ödenecek Vergiler (-) 935.727,00 0,00  
5. Net Dönem Kârı (Azınlık Payları 

Hariç) (=) 24.201.835,00 4.128.172,11  
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 -64.995.023,29  
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) 0,00 0,00  

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 24.201.835,00 -60.866.851,18  

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) 0,00    

10. 
Birinci Temettünün hesaplanacağı 
bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir 
dönem kârı 

24.201.835,00    

11. 

Ortaklara Birinci Temettü 0,00    

- Nakit 0,00    
- Bedelsiz 0,00    
- Toplam 0,00    

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 
Dağıtılan Temettü 0,00    

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, 
Çalışanlara v.b.'e Temettü 0,00    

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan 
Temettü 0,00    

15. Ortaklara İkinci Temettü 0,00    
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 0,00    
17. Statü Yedekleri 0,00 0,00  
18. Özel Yedekler 0,00 0,00  

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 24.201.835,00 0,00  

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer 
Kaynaklar 0,00 0,00  



- Geçmiş Yıl Kârı 0,00 0,00  
- Olağanüstü Yedekler 0,00 0,00  
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca                                   
Dağıtılabilir Diğer Yedekler 0,00 0,00  

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır. 

 
 
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1) 

PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ 

  

GRUBU TOPLAM TEMETTÜ      
TUTARI (TL) 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN 
TEMETTÜ 

TUTARI (TL) ORAN (%) 

BRÜT 

A 0,00 0,00 0 

B 0,00 0,00 0 

TOPLAM 0,00     

        

NET (7) 

A 0,00 0,00 0 

B 0,00 0,00 0 

TOPLAM 0,00     

        

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI 

ORTAKLARA 
DAĞITILAN 
KAR PAYI 

TUTARI (TL) 

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR 
DÖNEM KÂRINA ORANI (%) 

0,00 0,00 

Kar payı dağıtımı yapılmaması 
Genel Kurul'a teklif edilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
EK/3 Esas Sözleşmenin İlgili Madde Değişikliklerini İçeren Tadil Metni 
 
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ 
ESKİ METİN YENİ METİN 

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 

MADDE 3: Şirketin merkezi  İstanbul’dadır.Adresi, 
Levent Loft Büyükdere Cad. No: 201, C Blok, Kat:8, 
34394 Levent, İSTANBUL’dur. Adres değişikliğinde 
yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye 
Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 
Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini 
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum 
fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu 
ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla 
şube ve temsilcilik açabilir. 

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 

MADDE 3: Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi, 
Levent Loft Büyükdere Cad. No: 201, C Blok, Kat:8, 
34394 Levent, İSTANBUL’dur. Adres değişikliğinde 
yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye 
Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 
Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş 
adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini 
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum 
fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu 
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek 
şartıyla şube ve temsilcilik açabilir. 

 

 

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET 
İHRACI 

MADDE 7: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya 
portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek 
amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki 
sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, 
finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve 
diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç 
edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda 
Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine uyulur.  

 

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 
13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve 
diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu 
durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi 

 

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET 
İHRACI 

MADDE 7: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya 
portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek 
amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki 
sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, 
finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve 
diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç 
edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda 
Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine uyulur.  

 

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; Yönetim 
Kurulunun yetkisinde olmak üzere; finansman bonosu, 
kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, paya 
dönüştürülebilir tahvil ve Sermaye Piyasası Kurulu 



hükmü uygulanmaz. tarafından kabul edilecek her türlü semaye piyasası 
aracı ile  borçlanma aracı ve mevzuat hükümlerince 
Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilmesine engel 
bulunmayan diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. 
Katılma intifa senedinin ihracına genel kurul 
yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere 
uyulur. 

 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ  

MADDE 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı 
sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir 
milyar Türk Lirası) olup, her biri 1-(bir) TL itibari 
değerde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya 
bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle 
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış 
sayılır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 138.000.000 TL 
(YüzotuzsekizmilyonTürkLirası)’nın tamamının 
ödendiği YMM m. Yavuz Öner’in 30.09.2010 tarih ve 
YMM: 2207-82 / 2010 - 70 sayılı raporu ile sabittir.  

 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri 
[1.-TL] değerinde olmak üzere; A grubu nama yazılı 
1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL’ndan; B grubu 
hamiline yazılı 137.997.000 adet pay karşılığı 
137.997.000 TL’ndan, C grubu nama yazılı 1.000 adet 
pay karşılığı 1.000 TL’ndan ve D grubu nama yazılı 
1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL’ndan oluşmaktadır. 

SERMAYE VE PAYLAR  

MADDE 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı 
sermaye sistemine geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir 
milyar Türk Lirası) olup, her biri 1-(bir) TL itibari 
değerde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya 
bölünmüştür. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle 
genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 184.000.000 TL 
(YüzseksendörtmilyonTürkLirası)’dır.   

 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri 
1.-TL değerinde olmak üzere; A grubu Akfen Holding 
A.Ş.’ ye ait nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 
TL’ndan; B grubu hamiline yazılı 183.997.000 adet 
pay karşılığı 183.997.000  TL’ndan, C grubu nama 
yazılı 999 adedi Hamdi Akın ve 1 adedi Akınısı 
Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne ait 1.000 adet pay 
karşılığı 1.000 TL’ndan ve D grubu Akfen Holding 
A.Ş.’ ye ait nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 
TL’ndan oluşmaktadır. Hamiline yazılı payların devri 
kısıtlanamaz.  



Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.  

 

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. 

TABLO 

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A 
Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C 
Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay 
karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, 
Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların 
tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. 

 

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 
gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu’nun esas 
sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı 
kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak 
suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına 
kadar arttırmaya yetkilidir.  

 

Yönetim Kurulu nominal değerin üstünde pay ve 
pay/hisse çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak 
haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya 
da yetkilidir. 

 

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi 
bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu 
madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay 
edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan 
şartlar aranır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan 
sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının 
kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar 
nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı 
ile halka arz edilir.  

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının 
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 

 

  

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A 
Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C 
Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay 
karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, 
Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların 
tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. 

 

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye 
tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal 
değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması 
konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 
hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında 
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi 
bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu 
madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay 
edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan 
şartlar aranır. 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının 
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 

 



 

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER 

MADDE 9: 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. 

 

 

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER 

MADDE 9: 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. 

 

İmtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 
iznine tabidir. 

 

 
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ               
MADDE 14: Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı 
temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 
belirtilen şartları haiz 9 üyeden oluşan ve çoğunluğu 
icrada görevli olmayan bir yönetim kuruluna aittir.  
 
Yönetim Kuruluna 2 (iki)’den az olmamak üzere, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin 
bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli 
sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul 
tarafından seçilir. 
 
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit 
edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ nin bağımsızlığına ilişkin 
açıklama yer alır. 
 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir 
başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere 
bir başkan vekili seçer.  
   
A, C ve D grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim 
kurulu üyelerinin 2 adedi A Grubu, 2 adedi C Grubu 
ve 2 adedi D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar 
arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. 
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden 
seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir 
nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 
belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere 
üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece 
seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.  
 

 
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ               
MADDE 14: Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı 
temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 
belirtilen şartları haiz 9 üyeden oluşan ve çoğunluğu 
icrada görevli olmayan bir yönetim kuruluna aittir.  
 
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, 
tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi 
tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil 
ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, 
Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi 
adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp 
oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel 
kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli 
olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler 
seçilmeye de engeldir.  
 
Yönetim Kuruluna 2 (iki)’den az olmamak üzere, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin 
bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli 
sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul 
tarafından seçilir. 
 
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit 
edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ nin bağımsızlığına ilişkin 
açıklama yer alır. 
 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir 
başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere 
bir başkan vekili seçer.  
   
A, C ve D grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim 
kurulu üyelerinin 2 adedi A Grubu, 2 adedi C Grubu 
ve 2 adedi D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar 



Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her 
zaman görevden alınabilir. 

 

arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. 
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden 
seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir 
nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 
belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere 
üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla 
seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına 
kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin 
süresini tamamlar.  
 
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul 
kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen 
görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme 
ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan 
hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim 
Kurulu karar almaya yetkilidir.  

 
Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her 
zaman görevden alınabilir. 

 

 

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI 

MADDE 15: Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer 
mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları ve 
çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları gerekir 

 

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI 

MADDE 15: Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer 
mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir. 
 

 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
MADDE 16: Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından 
gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan 
vekilinin çağrısıyla 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.  
 
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı 
şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması 
talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, 
diğer üyelerin muvafakatlarını 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 bir yerde de 
toplanabilir. 

 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
MADDE 16: Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından 
gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan 
vekilinin çağrısıyla 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. 



 
Yönetim kurulu en az 5 kişi ile toplanır ve kararlarını 
toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.  
 
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak 
kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red 
gerekçesini yazarak imzalar.  
 
Yönetim kuruluna, tüzel kişi hissedarı temsil eden 
üyenin söz konusu tüzel kişilikle hiçbir alakasının 
kalmadığı ilgili tüzel kişi hissedar tarafından ihbar 
edilirse, söz konusu üye istifa etmiş kabul edilir ve 
yönetim kurulu bu üyenin yerine ilgili tüzel kişi 
hissedar tarafından belirlenen kişiyi yeni yönetim 
kurulu üyesi olarak seçer. 
 
Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete 
dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy 
kullanamazlar. 
 

 

 
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 bir yerde de 
toplanabilir. 
 
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile 
toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan 
üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin 
bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini 
temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil 
aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde 
o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da 
eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. 
 
Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına 
bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red 
olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red 
gerekçesini yazarak imzalar. 
 
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına 
sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 
1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da 
katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket 
Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda 
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri 
uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik 
ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan 
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği 
gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet 
satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas 
sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan 
sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem 
üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen 
haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde 
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.  
 
Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı 
hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile 
karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. 
 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 
ÜCRETLERİ 

MADDE 18: Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 
ücretleri genel kurulca tespit olunur.  
 
Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ nin 
ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya 
performansa dayalı ödeme planları kullanılmaz. 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 
ÜCRETLERİ 

MADDE 18: Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin 
Ücretlendirme Politikası’nda düzenlenir. Söz konusu 
politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile 
ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. 
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurul 
kararı ile belirlenir.  
 



bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gereklidir Şirketin Ücretlendirme Politikası’nda kurulan 
komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için 
yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun 
olarak belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 
ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde 
olması gereklidir 

 

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM 

MADDE 19:  Şirket, yönetim kurulu tarafından 
yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. 
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel 
kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. 

 

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler 
akdedebilir.  

 

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i 
ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri 
tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket 
unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya 
kişilerin imzasını taşıması gereklidir.  

 

Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir 
kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin 
edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu 
bulunmayan müdürlere bırakabilir. Ancak Yönetim 
Kurulu’nun en az bir üyesine Şirketi temsil yetkisi 
verilir. 

 

 

 

ŞİRKETİ YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAM 

MADDE 19:  Şirket, yönetim kurulu tarafından 
yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. 
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel 
kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. 

 

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, 
yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç 
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye 
devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin 
yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri 
tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı 
ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. 
Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve 
korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde 
ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, 
yazılı olarak bilgilendirir.  
 

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun 
tüm üyelerine aittir.  

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla 
murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere 
devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil 
yetkisini haiz olması şarttır. 

 

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler 
akdedebilir.  

 

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i 
ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri 
tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket 
unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya 
kişilerin imzasını taşıması gereklidir.  

 

 
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR 

 
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR 



MADDE 21: Yönetim kurulu üyeleri ile, yönetim 
kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler 
arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya 
ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki 
kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar 
kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu 
durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu 
gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve 
toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.  

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul 
ve füruu ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve 
sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların 
müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket 
eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan 
zararını tazmin etmek zorundadır. 

 

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak 
suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat 
ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir 
ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna 
giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına 
yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir 
şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler. 

 

MADDE 21: Yönetim kurulu üyeleri, yönetim 
kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden 
Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması 
durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim 
kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle 
yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın 393 üncü maddesi 
hükmü saklıdır. 

 

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve 
uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu 
ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
maddelerine uygun hareket edilir. 

 

 

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ 

MADDE 22: Şirkette görev alacak denetçilerin Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda 
belirtilen şartları haiz olması zorunludur. 

 

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan üç 
yıl süre için görev yapmak üzere 2 denetçi seçer. 

Denetçilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 
zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. 
Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine 
seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar. 

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353–357. 
maddelerinde sayılan görevleri yapmakla 
yükümlüdürler.  

 

 

 

DENETÇİ 

MADDE 22: Her faaliyet dönemi itibariyle genel 
kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim 
kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi 
denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde 
ilan eder. 

 

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ila 
406 ıncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası 
mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

 

  



DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ 

MADDE 23: Denetçilerin ücretleri genel kurulca 
karara bağlanır.  

 

DENETÇİ ÜCRETİ 

MADDE 23: Denetçinin ücreti genel kurul tarafından 
onaylanacak sözleşme ile belirlenir.  

 

 

YÖNETİM KOMİTELERİ 

MADDE 24: Yönetim Kurulu’ nun görev ve 
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine 
getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu 
Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme 
Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret 
Komitesi oluşturulur.  
 
Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir 
Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması 
durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu 
komitelerin görevlerini yerine getirir.  
 
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi 
üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından 
belirlenir ve kamuya açıklanır. 
 
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer 
komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu 
üyeleri arasından seçilir. Murahhas aza ve genel 
müdür komitelerde görev alamaz.  
  
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu 
izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında 
bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere 
kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin iki üyeden 
oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin 
bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli 
olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi; 
a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp 
uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu 
prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana 
gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim 
kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici 
tavsiyelerde bulunur, 
b) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını 
gözetir. 
 
Aday Gösterme Komitesi;   
a) Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, 
değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir 
sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve 
stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, 
b) Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında 
düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda 
yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini 

 

YÖNETİM KOMİTELERİ 

MADDE 24:  
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, 
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının 
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim 
kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. 
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi 
üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir ve kamuya açıklanır. 

.    

 



yönetim kuruluna sunar,  
c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer 
planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve 
uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar. 
 
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi; 
a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen 
risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve 
riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. 
b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez 
gözden geçirir.  
 
Ücret Komitesi;  
a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin 
önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate 
alarak belirler, 
b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak 
şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri 
belirler, 
c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim 
kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek 
ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. 
   
Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, 
kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün 
önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına 
karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını 
gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından 
gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.    

 

 

 

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI  

MADDE 26:  Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki 
esaslar uygulanır. 
1)Davet Şekli, İlan ve Duyurular:  
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına 
ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay 
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme 
dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden 
en az üç hafta önce yapılır. 
 
2)Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 
toplantıları, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’na bildirilir. Bu bildirime, gündem ve 
toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak 

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI, TOPLANTI 
YERİ, GENEL KURUL TOPLANTISINA 
ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM VE 
GENEL KURULA ÇAĞRI 

 

MADDE 26: Genel kurullar olağan ve olağanüstü 
toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan 
itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, 
organların seçimine, finansal tablolara, yönetim 
kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, 
dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının 
belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile 
faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer 
konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. 
 



bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerine uyulması şarttır. 
 
3)Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket’in hesap 
döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve 
senede en az bir defa toplanır.  Olağanüstü Genel 
Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği ve bu ana 
sözleşmede yazılı hal ve zamanlarda toplanır ve karar 
alır. 
 
4)Toplantı Yeri: Genel kurul Şirket merkezinde veya  
Yönetim Kurulu’ nun göreceği luzum üzerine idare 
merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir 
yerinde de toplanabilir, Genel Kurul’ un Yönetim 
Kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde 
yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette 
belirtilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nda ve 
ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği 
ölçüde ortakların toplantıya elektronik ortamdan 
katılmaları sağlanır.  
 
5)Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, pay 
sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan 
tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil 
ettirebilirler. Şirket’te pay sahibi olan vekiller, kendi 
oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip 
oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki 
belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. 
Yetki belgesinin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki 
devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi 
kaydıyla, oyu devredenin isteği doğrultusunda 
kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin 
düzenlemelerine uyulur.   
 
6)Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 
toplantılarında, tüm hisselerin 1 pay karşılığı 1 oy 
hakkı vardır. 
 
7)Oyların Kullanılma Şekli: Genel kurul 
toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da 
belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle 
verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil 
ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği 
üzerine gizli oya başvurmak gerekir. 
 
8)Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:  
Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve 
bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
maddelerinde yer alan toplantı nisaplarında değişiklik 
yapan hükümleri saklıdır.  
 
Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun ilan etmiş 
olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 
düzenlenir.  

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu 
tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları 
da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu 
toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı 
olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına 
imkan bulunmaması veya mevcut olmaması 
durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi 
genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret 
Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri 
saklıdır. 

 

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve 
usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan 
bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından 
sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan 
edilir. 

 

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya 
çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu 
ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır 
ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun 
toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. 

 

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden 
izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu 
tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesi”ne göre 
hazırlar.  

 

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı 
tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin  yasaklanmasına 
ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy 
hakkı vardır.  

 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar 
nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 

 
Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket merkezinin 
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 
 



 
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar 
kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları 
ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem 
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul 
tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu 
işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.  
 
Genel kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte 
sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf 
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve 
ipotek verilmesine dair işlemler hakkında karar 
alınması zorunluğunun ortaya çıktığı hallerde oy hakkı 
ve karar yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime 
ilişkin düzenlemelerine uyulur.  
 

  

 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 
Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel 
kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, 
görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul 
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm 
genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü 
uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak 
sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik 
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi 
sağlanır. 
 
Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla 
çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak 
üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. 
Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete 
pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge 
vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı 
günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı 
gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 
 
Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nun 414 
üncü maddesi; genel kurula katılacak pay sahipleri ile 
ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci 
maddesi uygulanır. 
 

 

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI 

MADDE 27: Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel 
Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Komiseri bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle 
birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında 
yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar 
ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları 
geçerli değildir. 

 

 

TOPLANTILARDA İLGİLİ BAKANLIK 
TEMSİLCİSİ BULUNMASI  

MADDE 27: Genel kurul toplantılarında ilgili 
Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret 
Kanunu’nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 
uygulanır. 

 

 

İLANLAR 

MADDE 28: Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde 
çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelere uymak 
kaydıyla yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile 
öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla 

 

İLANLAR 

MADDE 28: Şirket tarafından yapılacak ilanlarda 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 
ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
 
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine 
ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her 



sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik 
haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel 
kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden 
yapılır. 

 

türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden 
asgari üç hafta önce yapılır. 
 

 

KARIN DAĞITIMI 

MADDE 31: Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer 
alan düzenlemelere uyar.   

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman 
bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca 
Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan 
meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi 
gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için 
ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan 
gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl 
zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar 
aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. 
maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini 
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe 
olarak ayrılır. 

Birinci Temettü 

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan 
oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.    

İkinci Temettü 

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar 
düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen 
veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, 
dönem sonu kar olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni 
veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya 
olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

d) Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2. fıkrası 
3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden 
diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 
kısımdan çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar 
payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci 
tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

 

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER 

MADDE 31: Şirket, kar dağıtımı ve yedek akçe 
ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. 
  

 

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman 
bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca 
Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan 
meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi 
gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için 
ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan 
gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık 
bilânçoda görülen  net dönem karından varsa geçmiş 
yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar 
aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: 

 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun519. 
maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini 
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe 
olarak ayrılır. 

 

Birinci Temettü: 

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan 
bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve 
miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar 
dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel 
Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.    

 

İkinci Temettü: 

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar 
düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen 
veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, 
dönem sonu kar olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni 



e) Kalan dağıtılabilir safi karın % 0.6’sı işbu Şirket 
Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin (u) bendinde 
değinildiği şekilde belirlenen vakıflara öncelikle 
ödenir. 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse 
senedi/pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek 
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 
temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, 
kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu 
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli 
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi 
ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar 
verilemez. 

g) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki 
düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı 
dağıtılabilir. 

 

 

 

 

 

veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya 
olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

  

 

d) Kalan dağıtılabilir safi karın % 0.6’sı işbu Şirket 
Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin (u) bendinde 
değinildiği şekilde belirlenen vakıflara öncelikle 
ödenir. 

 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

e) Türk Ticaret Kanunu’nun 519 maddesinin ikinci 
fıkrasının   (c)  bendi gereğince ikinci tertip kanuni 
yedek akçe ayrılır.  

 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile 
bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci 
temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, 
ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri 
ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay 
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen 
birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay 
dağıtılamaz.  

 

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ 

MADDE 33: Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı 
muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı 
zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel 
kurulca üç tasfiye memuru seçilir. 

 

 

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 

MADDE 33: Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna 
bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tasfiye işlemleri 
üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu 
memurları Genel Kurul seçer ve atar. 

 

Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye 
işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar 
alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek 
tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir. 

 

 

KANUNİ HÜKÜMLER 

MADDE 35: Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe 
girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine 

 

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL 
YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 



aykırı olan maddeleri uygulanmaz.  

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri uygulanır.  

 

 

 

MADDE 35: Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe 
girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine 
aykırı olan maddeleri uygulanmaz.  

 

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri uygulanır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve 
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleşmeye aykırı sayılır. 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 
Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü 
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine 
ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit 
edilir. 

 

 

 

AĞIRLAŞTIRILMIŞ NİSAP GEREKTİREN 
KARARLAR VE DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 36:  

1. Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme ile ilgili 
olarak hisse gruplarına tanınmış imtiyazların 
değiştirilmesi, ortadan kaldırılması için yapılacak 
Genel Kurulda Toplantıya katılanların 4/5’inin olumlu 
oyu gerekmektedir. Genel Kurul kararını takiben TTK 
389. madde hükümlerine uygun olarak yapılacak 
imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda genel kurulda 
alınan karar oy birliği ile kabul edilmediği sürece bu 

 

KAR PAYI AVANSI 

MADDE 36: Kar payı avansı tutarının 
hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat 
hükümlerine uyulur. Genel Kurul, Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar 
verebilir. 

 

 



karar infaz edilemez. 

 

2.Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi için;  

İlk Genel Kurul toplantılarında şirket sermayesinin en 
az yarısına malik olan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir.  

İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde, TTK 
368 inci maddeye uyulmak suretiyle en geç bir ay 
içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantıda 
müzakere yapabilmek için, şirket sermayesinin en az 
üçte birine malik olan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir. 

Yukarıdaki düzenlemelere uygun olarak toplanan 
Genel Kurulda kararlar; katılan mevcut oyların 
65/100’ü ile verilir.  

 

 

TEMETTÜ AVANSI 

MADDE 37: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 
yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 15. maddesi ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartıyla 
ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, bağımsız sınırlı 
denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle 
hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden 
nakit temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul 
tarafından, Yönetim Kurulu’na verilen temettü avansı 
dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile 
sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen 
mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı 
verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez  

 

 

Çıkarıldı. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
EK/4 İlişkili Taraf Açıklamaları  
 
İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlar   

 

 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar: 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan ticari alacak bakiyeleri yoktur. 

 

 

İlişkili taraflara ticari borçlar: 

  31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 

 

Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.  -- 44.931 

  -- 44.931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EK/5 

 
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi  
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında  

İç Yönerge 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel 

kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde 
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin tüm olağan ve 
olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu 

Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını, 
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, 
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini, 
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, 
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul 

tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı 
başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli 
görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 
Uyulacak hükümler 
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin 

hükümlerine uygun olarak yapılır. 
Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar 
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı 

pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık 
temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca Şirketin Genel 
Müdür, Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdürü, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanan uzmanları, ses ve 
görüntü alma işini yapacak olan teknisyenler/Şirket çalışanları ayrıca salonda bulunabilecek kişiler arasındadır. 
Ayrıca basın mensupları Genel Kurul öncesinde Yönetim Kurulu’ndan yazılı olarak izin almak ve kimlik 
bilgilerini vermek şartı ile Genel Kurula izleyici olarak katılabilirler. 

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan 
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin 
temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de 
yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri 
imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen 
bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler 
tarafından yapılır.  

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç 
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin 
görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Yönetim Kurulu ayrıca elektronik genel kurulun ses ve görüntü 
kayıtlarının alınmasını sağlar. 

Toplantının açılması  



MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kuruşu’nun Ankara veya 
İstanbul il sınırları içerisinde toplantı için tayin edeceği bir mahalde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 
416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan 
yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde 
belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.  

Toplantı başkanlığının oluşturulması 
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde 

öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu 
da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.  

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru 
görevlendirilir. Ayrıca, elektronik genel kurul sistemini yönetmek amacı ile uzman personel ve teknik işlemlerin 
toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda teknik uzman kişiler toplantı başkanı tarafından 
görevlendirilir.  

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama 
hususunda yetkilidir.  

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge 
hükümlerine uygun hareket eder. 

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı 

yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek. 
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan 

şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu 
çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp 
yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı 
belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı 
gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına 
geçirmek. 

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili 
olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca 
yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. 

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını 
ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek. 

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık 
faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği 
varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, 
yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya 
çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin 
eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında 
belirtmek. 

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik 
kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek. 

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin 
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. 

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde 
gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak. 
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula 

okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek. 
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek. 
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, 

kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek. 
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula 

açıklamak. 
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen 

kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca 
getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek. 

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna 
bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak 
toplantıda görüşülmek üzere ertelemek. 



m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, 
karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir 
tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek. 

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi 
raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve 
tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu 
üyelerinden birine teslim etmek. 

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler 
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından 

gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa 
bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem 
maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir. 

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi 
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal 

tabloların görüşülmesi. 
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. 
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi. 
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. 
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi. 
g) Gerekli görülen diğer konular. 
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur. 
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara 

bağlanamaz: 
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir. 
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp 

almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır. 
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal 

tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına 
bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir. 

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette 
üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı 
halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda 
hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır. 

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile 
karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz. 

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi 
istenen konular gündeme konulur.  

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
Toplantıda söz alma 
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya 

diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve 
başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise 
söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi 
aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip 
konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma 
hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. 
Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz. 

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu 
üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. 

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, 
görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca 
kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip 
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.  

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş 
usul ve esaslar uygulanır. 

Oylama ve oy kullanma usulü 
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. 

Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. 
Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen 



kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını 
kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul 
veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy 
sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar 
veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili 
kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.  

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar 
uygulanır. 

Toplantı tutanağının düzenlenmesi 
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları 

payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan 
soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz 
oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen 
esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.  

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı 
şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi 
için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.  

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış 
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve 
pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık 
temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne 
surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve 
yazıyla tutanakta belirtilir. 

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, 
soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.  

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. 
Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 

Toplantı sonunda yapılacak işlemler 
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer 

tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında 
düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir. 

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce 
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları 
tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş 
gün içerisinde internet sitesine de konulur. 

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir 
nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. 

Toplantıya elektronik ortamda katılma 
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda 

katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler 
Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler 
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve 

bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri 
saklıdır.  

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak 
temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine 
uyulması zorunludur.  

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar 
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel 

kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. 
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler 



MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun 
onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler 
de aynı usule tabidir.  

İç Yönergenin yürürlüğü  
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2012 yılına 

ilişkin olağan genel kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunularak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

EK/6 

 

Ücretlendirme Politikası 
 

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN  

ÜCRET YÖNETİMİ POLİTİKASI 
 

A. AMAÇ VE KAPSAM  
 

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ücret Politikası’nın temel amacı, Şirket’in ücretlendirme 
ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun 
dönemli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine 
dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.  
 
Ücret Politikası; Şirket’te görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.  
 
B. TEMEL İLKE VE ESASLAR  
 
Çalışanlara yapılan ücret ödemeleri sabit ücretler ve değişken ücretlerden oluşur. 
  
Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit 
miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu tür ücretler, Şirket’in mali durumu göz önünde 
bulundurularak belirlenir ve liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak 
bütün çalışanlara ödenir.  
 
Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Üst Düzey Yönetimi’ne ve çalışanlarına verilecek sabit 
ücretlerin Şirket’in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli 
performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.  
 
Değişken ücretler ise, performansa dayalı teşvik ödemeleri ve prim gibi sabit ücret dışında kalan her 
türlü nakdi ve gayri nakdi ödemelerdir. Performansa dayalı ücretler, Şirket’in performansı ve ilgili 
birim ve çalışanın katkısı dikkate alınarak yalnızca belirli çalışanlara ödenir. Değişken ücretler, mevcut 
ve potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin 
gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak Şirket öz sermayesini zayıflatmayacak şekilde 
belirlenir.  
 
Değişken ücretler için Şirket’in mali ve faaliyet performansı esas alınır. 
 
Performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin vadesi 
de dikkate alınmak suretiyle, Şirket’in kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde; açık, 
anlaşılabilir, ölçülebilir ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenerek tüm çalışanlara duyurulur; 
belirlenmiş ölçütler düzenli olarak gözden geçirilir. Kar ve hasılat gibi finansal verilerin performans 
ölçütlerinin oluşturulmasında kullanılması halinde, risk ve maliyetler bakımından bu verilerin gerçeği 
yansıtması için gerekli önlemler alınır. 



  
Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının ortakların, çalışanların ve 
müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.  
 
Faaliyetleri sonucu Şirket’in sağlıklı bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da mali 
bünyesinin bozulmasında sorumluluğu tespit edilenler hakkında, performansa dayalı değişken 
ücretlerin geri alınması dahil gerekli işlemler tesis edilir.  
 
C. GÖREV VE SORUMLULUKLAR  
 
Şirket’in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası çerçevesinde etkin bir 
biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu’na aittir. 
Yönetim Kurulu,   Ücret Politikası’nın etkinliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde gözden geçirir.  
 
Şirket Üst Düzey Yönetimi, ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası 
çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.  
 
İlgili mevzuat ve Ücret Politikası çerçevesinde, ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına 
ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması, yayımlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve 
takibi ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve 
koordine edilir. Kurum’un diğer birimleri ile şubeleri de bu kapsamdaki görevlerini ilgili birimler ile 
koordineli olarak yerine getirir.  
 
Şirket’in her kademedeki tüm personeli, Ücret Politikası ve ilgili yönetmelikler ile diğer 
düzenlemelerin amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanması yönünden üzerine düşen görevleri 
devamlı surette tam ve doğru biçimde yerine getirir.  
 
Şirket’in ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Ücret Politikası 
hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediği iç denetim 
kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutularak Yönetim Kurulu’na 
raporlanır.  
 
D. KAMUYU AYDINLATMA  
 
Ücret Politikası ve bu politikada yapılacak değişiklikler ve değişken ücretlerin belirlenmesinde esas 
alınan performans ölçütleri Şirket Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.  
 
Çalışanlara yapılan ödemelere ilişkin temel usul ve esaslar yıllık faaliyet raporunda da yer alır.  
 
E. YÜRÜRLÜK  
 
Bu Politika, 26.04.2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Ücret Politikası’nda günün koşullarına bağlı 
olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe 
girer. 


