
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm I- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı 
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket” veya “Akfen GYO”), 2020 yılı döneminde, Seri: II- 17.1 sayılı 
“Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanması zorunlu tüm ilkelere 
uymaktadır. 

Şirket, uygulanması zorunlu olmayan ilkelere de uyum sağlamak açısından gerekli çalışmalara devam 
etmekte olup, henüz uyum sağlanmamış ilkeler ile ilgili Şirketimizin yaklaşımına ve son duruma aşağıdaki 
başlıklar altında yer verilmiştir. 

Şirketimiz kurumsal yönetim alanında en yüksek standartlara erişmek için gerekli adımları durmaksızın 
atmakta ve tavsiye niteliğinde düzenlenen bazı hükümlerin hayata geçirilmesi için çalışmaları aralıksız 
sürdürmektedir. Akfen GYO; etik kurallar, şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerini 
Şirket kültürünün bir parçası olarak görmektedir. 

Akfen GYO Esas Sözleşmesi, zaman zaman yapılmış olan tadiller ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca esas 
sözleşmede yer alması gereken düzenlemelere uygun hale getirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 
Şirketimizde Genel Müdür’e doğrudan bağlıdır ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir 
kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim 
Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri bölümünde görev yapmak üzere bir personel 
atanmış, tüm bu hususlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır. 

Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak, 16.02.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Denetimden 
Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. 

Şirketimizin 14 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte 
olan Riskin Erken Tespiti Komitesinin görevlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:56 Tebliğ’de 
değişiklik yapan Seri IV, No:63 Tebliğ uyarınca ayrı bir komite olarak yürütülmesine karar verilmiştir. 

Şirketimizin 09.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal 
Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca; 

1. Kurumsal Yönetim Komitesine, 09.07.2021 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin 
Yücel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pelin Akın Özalp, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Süha Güçsav ve 
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ayşegül Yılmaz’ın atanmasına, Bahattin Yücel’in Kurumsal Yönetim 
Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına 

2. Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi olarak da görev 
yapmasına, 

3. Denetimden Sorumlu Komiteye, 09.07.2021 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Ahmet 
Kacar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Yücel ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Ertürk’ün atanmasına, Aziz Ahmet Kacar’ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak görev 
yapmasına, 

4. Riskin Erken Saptanması Komitesine, 09.07.2021 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Ertürk, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Erciyas’ın atanmasına, Ahmet 
Ertürk’ün Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına,  

karar verilmiştir. 

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, Üst Yönetimi ve tüm çalışanları Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nin kurum bünyesinde yerleştirilmesi amacıyla her aşamada desteklemektedir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirket bünyesine adaptasyonunun ardından faaliyetlerin eşitlik, şeffaflık, hesap 
verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğinin beyan edildiği Kurumsal Yönetim 
İlkeleri Uyum Raporu Şirket Faaliyet Raporu ekinde kamuya açıklanmıştır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve şirketimizin internet 
sitesinde (www.akfengyo.com.tr) pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

 

 

2020 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 

 

http://www.akfengyo.com.tr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm II - Pay Sahipleri 
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesi’ne ve diğer Şirket içi 
düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. 

• Yatırımcı İlişkileri Bölümü Akfen GYO Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf 
Anıl’a bağlıdır. 

• Yatırımcı İlişkileri Bölümü, SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar lisanslarına sahip Akfen GYO Finans Uzmanı 
ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ayşegül Yılmaz tarafından yürütülmektedir. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında 
doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak; Şirketin bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak; kurumsal yönetim 
ilkelerinin uygulanmasıyla Şirket’in sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası 
katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, 
Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem verip, aktif bir yatırımcı ilişkileri programı 
sürdürmektedir. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, organizasyon şemasında, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı’na bağlıdır ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu’na raporlama yapar. 

Yönetim Kurulu ile pay sahipleri ve finans dünyası arasındaki iletişim köprüsü olan Yatırımcı İlişkileri 
Bölümünün başlıca görevleri şunlardır: 

• Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, 
güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 

• Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, 
• Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken 

dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer 
ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, 

• Kurumsal Yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye 
piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini 
kullanmaya özen göstermektedir. 

Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin erişim bilgileri www.akfengyo.com.tr adresli internet sitesinde ve çalışma 
raporlarında yayımlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne her türlü istek ve soru için  
gyoyatirimci@akfengyo.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 

2020 yılı içinde mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile görüşmeler yapılmıştır. Yatırımcılar, pay sahipleri ve 
analistler ile Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler konusunda gelen talepler 
üzerine yüz yüze görüşmelerde bulunulmuş ayrıca telefon ile arayan bireysel yatırımcılarımızın soruları 
cevaplanmıştır.  

 

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında 
eşit davranılarak, açıklamalarımızın aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması esastır. Bilgi paylaşımı 
çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamaları ile 
duyurulmakta ve tüm özel durum açıklamaları olarak internet sitemizde yer almaktadır. 

Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün gözetiminde ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri dâhilinde, geciktirilmeksizin cevaplandırılmaktadır. Pay 
sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak,  hakların kullanımını etkileyebilecek 
her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. İnternet sitemizdeki 
tüm bilgiler yerli ve yabancı pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. 

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi ile ilgili bir düzenleme veya kısıtlama 
bulunmamaktadır. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinde herhangi bir 
pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır 
maddesi yer almaktadır. Şirket özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır.  

Şirketimize 2020 yılı içerisinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir. 
 

 

 

 

http://www.akfengyo.com.tr/
http://www.akfengyo.com.tr/
mailto:gyoyatirimci@akfengyo.com.tr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Genel Kurul Toplantıları 

2020 yılında, Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2020 tarihinde, saat 14.00 ‘da Şirket 
merkezinde bulunan Toplantı Salonu’nda yapılmıştır. Ayrıca 11.09.2020 tarihinde Kayıtlı Sermaye Tavanı 
muhafaza edilerek, Yönetim Kurulumuzun Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili yetki sürelerinin, 2020-2024 yılları 
arası 5 yıl süreyle uzatılması ve paya dönüştürülebilir tahvilin dönüştürmesinde uygulanacak fiyatın 
belirlenmesi hususunda olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. 

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak;  

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve 
Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi'nin 15 Haziran 2020 tarih ve 10097 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi 
içinde yapıldığı görüldü.  

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000.-TL'lik sermayesinin; 1.000.-TL'lik 
hissesine tekabül eden 1000 adet A Grubu hissenin, 139.228.489,-TL'lik hissesine tekabül eden 139.228.489 
adet B Grubu hissenin, 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet C Grubu hissenin, 1.000,-TL’lik hissesine 
tekabül eden 1000 adet D Grubu hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, 139.228.489.-TL'lik hisseye 
tekabül eden 139.228.489 adet B Grubu payın 139.222.813’ünün fiziki, 5.676’sının ise elektronik ortamda temsil 
edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut 
olduğu anlaşılmıştır.  

Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir 
şekilde belirtilmiştir, kullanılan ifadeler farklı yorumlara yol açacak mahiyette değildir;  pay sahiplerine eşit 
şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı 
yaratılmıştır. 

Genel Kurul toplantı tutanaklarına internet sitemizden  (www.akfengyo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma 
Platformundan ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nden ulaşılabilmektedir. 

Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam tutarı 10.000.000,-TL olarak belirlenmesi hususu 
5.676 adet ret oyuna karşılık, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları 

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy 
hakkının en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. 

Şirketimizin Ana Sözleşmesine göre tüm hisselerin 1 pay karşılığı 1 oy hakkı vardır. A, C ve D Grubu hisseler 
nama yazılı olup BİAŞ Yıldız Pazar’da işlem görmemektedir. 

Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek şekilde bir 
düzenleme bulunmamaktadır. 

Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını 
engelleyen hüküm bulunmamaktadır. 

Şirketimizde azlık haklarının kullanılması Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, ilgili 
mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve kararlarına tabidir, Ana Sözleşme’de bu hükümlere ek 
olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Şirketimizde azlık haklarının söz konusu mevzuata uygun 
surette kullanılması öngörülmektedir. Yönetim Kurulu’nda yer alan üç bağımsız üye vasıtasıyla azlığın 
yönetimde temsil edilmesi sağlanmaktadır. 

 

2.5. Kâr Payı Hakkı 

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve 
Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’ni dikkate 
alarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir. 

Kâr payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur. 

Kâr dağıtım kararında, Şirket stratejilerimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimizin sermaye gereksinimleri, 
yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. 

http://www.akfengyo.com.tr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine 
Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit 
veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de 
belirlenebilir. 

 “Şirketimizin genel kârlılık durumu dikkate alınarak 2011 yılı hesap döneminden itibaren dağıtılabilir kârın en 
az %30’unun dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesi” esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası 
benimsemiş olup dağıtılabilir kâr olduğu takdirde kâr dağıtımına ve kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar 
vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine 
Yukarıda da belirtildiği gibi, genel kurulda pay sahiplerince onaylanan kar dağıtım politikası, faaliyet 
raporunda da yer almakta olup Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiş, KAP’ta ve şirketin internet sitesinde 
kamuya açıklanmıştır. 

2020 yılı dağıtabilir dönem karı bulunmadığından Genel Kurul’da kar dağıtımının mümkün olmadığına 
oybirliğiyle karar verilmiştir. 
 

2.6. Payların Devri 

Şirketimizdeki hamiline payların devri ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümlerine tabidir. Şirketimizin Esas Sözleşmesi’ne göre hamiline yazılı payların devri 
kısıtlanamaz. 
 

Bölüm III - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 

Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri’nin öngördüğü şekilde Şirketimizin internet sitesi aktif olarak 
kullanılmaktadır. 

“Yatırımcı İlişkileri Bölümü” ile ilgili tüm konular www.akfengyo.com.tr internet sitesinde yer almaktadır. 

İnternet sitesinde yer alan tüm bilgiler, yabancı yatırımcıların da yararlanması açısından İngilizce olarak da 
hazırlanmaktadır. 

Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkanı bulunmaktadır. 
www.akfengyo.com.tr internet sitesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır: 

• Şirketimizin tarihçesi, 
• Son durum itibariyle Yönetim ve Ortaklık yapısı, 
• Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu komiteleri, 
• Esas Sözleşme’nin son hali, 
• Genel Kurul toplantı gündemi, bilgilendirme dokümanı, vekaleten oy kullanma formu,  toplantı 

tutanağı, 
• İzah name ve halka arz sirküleri, 
• Sürekli bilgilendirme formu, 
• Gayrimenkul değerleme raporları, 
• Aylık yatırımcı raporları, 
• Kar dağıtım politikası, 
• Ticaret sicili bilgileri, 
• Faaliyet raporları, 
• Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 
• Bilgilendirme Politikası, 
• Kar Dağıtım Politikası, 
• Etik Kurallar, 
• Periyodik mali tablo ve raporlar, 
• Özel durum açıklamaları, 
• Hisse senedi fiyatı ve performansına ilişkin bilgi, grafikler, 
• Yatırımcı ilişkileri iletişim bilgileri, 
• Şirket iletişim bilgileri 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirketimiz hakkında uygulanabilir nitelikte olanların 
tamamı Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmakta ve güncellenmektedir. 

 

 

http://www.akfengyo.com.tr/
http://www.akfengyo.com.tr/
http://www.akfengyo.com.tr/
http://www.akfengyo.com.tr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Faaliyet Raporu 
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı faaliyet raporu, kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru 
bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır. 

Faaliyet raporları Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen tüm hususlar dikkate alınarak hazırlanmakta ve ek 
olarak yıllık faaliyet raporlarında, gerek TTK düzenlemeleri, gerek SPK mevzuatında yer alan düzenlemeler 
uyarınca yer alması bilgilere gereken yer verilmektedir. 
 

Bölüm IV - Menfaat Sahipleri 
4.1.  Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı 
sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket’in mevcut mevzuat 
gereğince oluşturduğu bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir. 

Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikamız 
kapsamındaki uygulamalar ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. 

Şirketimiz çalışanlarının işlerini yaparken, Şirket’in çıkarlarını kendisi, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından 
üstün tutarak, yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar 
sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. 

Hizmet alınan kurumlarla çıkar çatışması oluşmamasını teminen alınacak hizmetler için fiyat, içerik ve kalite 
bilgilerini içeren teklifler alınarak bu başlıklar altından optimum faydayı sağlayacak teklif sahibine iş 
verilmekte ve hizmet sözleşmelerinde tüm içeriğe yer verilmektedir.   

Öngörülebilen olası çıkar çatışması durumları ve Şirket yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla 
paylaşılır ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri alır. 

Menfaat sahipleri şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim 
Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite’ye aynı zamanda komite başkanları olan bağımsız üyeler vasıtasıyla 
iletebilmektedir. 

 

4.2.  Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. 

Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirket'in ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat 
sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. 

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır. 

 
4.3.  İnsan Kaynakları Politikası 

Şirketimiz insan kaynakları politikası ana esasları aşağıda özetlenmiştir: 

• İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit 
fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. 

• İşe alımlara ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır. 
• Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini 

artırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulmaktadır. 
• Şirket çalışanlarının görev tanımları, performans değerlendirme ve ödüllendirme kriterleri 

yöneticiler tarafından belirlenmekte ve çalışanlarla paylaşılmaktadır. 
Çalışanlarla ilişkiler Kurumsal İletişim, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Bölümü tarafından 
yürütülmekte olup çalışanlar arasında herhangi bir ayrım yapılmamaktadır 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile bağlı ortaklıklarının ve müşterek 
yönetime tabi teşebbüslerinin çalışan sayısı toplam 17'dir. 

Ayrıca personellerimizin aldığı eğitimler aşağıda sıralanmıştır: 
• TKYD’nin ilişkili taraf işlemleri eğitimi 
• Mentor mentee buluşmalarında mentorluk 
• Muhtasar ve SGK birleşme eğitimi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Öğrenim Durumu Cinsiyet 

Toplam 
 Ön Lisans ve 

üzeri 
Ortaokul, Lise 

Mezunu Kadın Erkek 
Akfen GYO A.Ş. 6 3 4 5 9 
Akfen GT – Kıbrıs 0 1 1 0 1 
Severnyi Avtovokzal (Ibis Otel Moskova) 
Yaroslavl Otel Invest (Ibis Otel Yaroslavl) 
Samstroykom (Ibis Otel Samara) 
Kaliningrad Invest (Ibis Otel Kaliningrad) 
Volgastroykom (Samara Ofis) 7 0 4 3 7 

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  

Etik Kurallar 
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, pay sahiplerine mali değer katmak ve kurumsal değerini yükseltmek 
amacıyla tanımlamış olduğu “Etik Kuralları” bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve 
kurallar olarak açıklamış, internet sitesinde yayımlamıştır. 

Bu kurallar ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış 
sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları, şirket çalışmaları ve pay 
sahipleri ile ilgili olarak en doğru yöntemlerin kullanılması ve en yüksek nitelikli tutumun sergilenmesini 
sağlamak hedeflenmektedir. 

Sosyal Sorumluluk 
Şirketimiz faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte 
ve kendi sektörü ile ilgili organizasyonlara destek vermektedir. Şirketimiz 2020 yılında Sosyal Market Vakfına 
15.000 TL tutarında bağış yapmıştır. 

Bu konularla alakalı olarak Şirketimiz veya iştirakleri aleyhine başlatılmış herhangi bir inceleme, dava ve sair 
bir hukuki ihtilaf ya da yaptırım bulunmamaktadır. 
 

Bölüm V - Yönetim Kurulu 
5.1.  Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu 

Yönetim Kurulu’nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak gerçekleştirilmekte olup, 
buna ilişkin esaslar Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. 

Buna göre: 

Şirket’in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel 
Kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz 9 
(dokuz) üyeden oluşan ve çoğunluğu icrada görevli olmayan bir Yönetim Kurulu’na aittir. 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir 
Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu’na 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 Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına 
ilişkin açıklama yer almaktadır. 

Şirket Ana Sözleşmemize uygun olarak belirlenen 2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin ad 
ve soyadları aşağıda yer almaktadır. 

• Hamdi Akın, Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Aza - İcracı Yönetim Kurulu Üyesi 
• Pelin Akın Özalp, Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı Yönetim Kurulu Üyesi 
• Selim Akın, Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Yönetim Kurulu Üyesi 
• İbrahim Süha Güçsav, Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi 
• Sıla Cılız İnanç, Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi 
• İrfan Erciyas, Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Yönetim Kurulu Üyesi 
• Bahattin Yücel - İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
• Aziz Ahmet Kacar - İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
• Ahmet Ertürk - İcracı olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Şirketimizde İcra Kurulu bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir.  Şirketi 
münferiden temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu Üyesi yoktur. 

Mevzuat uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu’na bağımsızlık beyanı vermeleri ve 
bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulu’nu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. 
Şirket Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde toplam altı yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliği yapan bir kişi 
Yönetim Kurulu’na bağımsız üye olarak atanamaz. 

 

 



Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
Şirketimizin Yönetim Kurulu üye seçiminde, aday gösterilen ve seçilen üyelerin tamamı SPK’nın Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde yer alan nitelikleri haizdir. 

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Şirket Ana 
Sözleşmesi’nin 14. maddesinde konuya ilişkin esaslar belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 
faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz,  şirket 
yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen 
yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. 

 

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye 
zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. 

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu 
Üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı bir Yönetim Kurulu Sekretaryası 
oluşturulmuştur. 

Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.  Şirketimiz 
Ana Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda 
toplanır. 

Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla veya her bir Yönetim Kurulu Üyesi’nin Başkan veya 
Başkan Vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep etmesiyle toplanabilir. 

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini Yönetim Kurulu Başkanı belirler, Yönetim Kurulu kararı ile 
gündemde değişiklik yapılabilir. 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul’un tespit edeceği aylık huzur hakkı alırlar.  Bağımsız olmayan 
Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemektedir. 

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş üyenin katılımı ile tesis edilir. 

2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından toplam 21 adet karar alınmıştır. Tüm kararlar oybirliği ile 
alınmıştır. 

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7’nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 
muamelelerin ifası hususunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine yetki verilmesi istemi 09.07.2020 tarihli 
Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayından geçmiştir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 
Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, TTK ve SPK mevzuatında düzenlenen şartları haiz 9 (dokuz) üyeden oluşan 
Yönetim Kurulu genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilir ve Yönetim Kurulu, çoğunluğu icracı 
olmayan üyelerden oluşur. Ayrıca, Yönetim Kurulu’na 2 (iki) kişiden az olmamak  üzere SPK’nın uyulması 
zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan bağımsız üyeler 
seçilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden  seçilmesi mümkündür. 

Mevcut durumda, 09.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç)’ü bağımsız yönetim  kurulu üyesi 
olmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından aday gösterilen toplam 9 (dokuz) kişi  Yönetim Kuruluna 1 
(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olup Yönetim Kurulunun görev süresi 09.07.2021 tarihinde sona 
erecektir.  

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. 

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahse konu Yönetim İç Yönergesi (“İç Yönerge”), 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı TTK’nın 367 ve  371.maddeleri 
uyarınca; 01.10.2019 tarihli  Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanmış ve 15.11.2019 tarihinde tescil edilerek 
21.11.2019 tarih ve 9956 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.  

• Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların çoğunluğunun aynı yöne oy kullanması ile tesis edilir. 
• 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 Kurulu’na, tüzel kişi hissedarı temsil eden üyenin söz konusu 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. 

İç Yönerge çerçevesinde; 

• Sertac Fuad Karaağaoğlu, 09.07.2021 tarihine kadar Genel Müdür 
• Yusuf Anıl, 09.07.2021 tarihine kadar Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 

 

5.3.  Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
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 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. Komiteler çalışmaların 
etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi 
Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket’in uluslararası Ölçekte 
kabul görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak yönetilmesi için gerekli yapı ve uygulamaların 
oluşturulması, geliştirilmesi ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi, gelişim ve kariyer planlamalarının 
koordine edilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na yardımcı olur. 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Akfen GYO’nun kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması, yatırımcı 
ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu’na destek 
vermektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından atanan üç üye ve Yatırımcı 
İlişkileri Bölüm Yöneticisinden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu tarafından 
atanır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle 
aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir: 

• Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu 
nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici 
önlemlerin alınmasını önermek, 

• Yönetim Kurulu’na önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler 
belirlemek, 

• Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek, 
• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri 

konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek. 
• Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri aşağıda yer almaktadır: 
• Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 

o Bahattin Yücel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
• Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri 

o Pelin Akın Özalp, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
o İbrahim Süha Güçsav, Yönetim Kurulu Üyesi 
o Ayşegül Yılmaz, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Finans Uzmanı 

Kurumsal Yönetim Komitesi, ilkeler ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi 
ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denetimden Sorumlu Komite 
Denetimden Sorumlu Komite; Akfen GYO’nun muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya 
açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim 
Kurulu’na destek vermektedir. Denetimden Sorumlu Komite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından atanacak üç 
üyeden oluşur. 

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri; Akfen GYO Esas Sözleşmesi’nde 
belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. 

Denetimden Sorumlu Komite; her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için 
gerekli tüm tedbirlerin alınmasından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile verilen 
görevlerin yürütülmesinden sorumludur. 

Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.  Denetimden 
Sorumlu Komite üyeleri aşağıda yer almaktadır: 

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı 

• Aziz Ahmet Kacar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
• Denetimden Sorumlu Komitesi Üyeleri 
• Bahattin Yücel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
• Ahmet Ertürk, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Yönetim Kurulu’nda yer alan üç bağımsız üye, azlık ve menfaat sahiplerinin yönetime katılımını teminen, hem 
Kurumsal Yönetim Komitesi hem de Denetimden Sorumlu Komite’de yer almaktadır.  

2020 yılı içinde Denetim Komitesi Yönetim Kurulu’na 4 kez yazılı bildirimde bulunmuş olup bu bildirimlerde; 
değerleme raporları, salgınla mücadele ve alınan tedbirler, faaliyetlerine ara veren oteller, İl Sağlık 
Müdürlükleri ile koordineli olarak sağlık çalışanlarına tahsis edilen oteller, ertelenmesine rağmen salgın 
tedbirleri döneminde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı, esas sözleşme sermaye maddesi tadili 
ve paya dönüştürülebilir tahvilin dönüştürme fiyatı gündemli toplanan olağanüstü genel kurul, Rusya 
yatırımlarının sahibi olan Hollanda’daki bağlı ortaklıkların tasfiyesi süreci, kreditörlerle yürütülen 
refinansman çalışmaları ve 2021 yılı başında vadesi gelen paya dönüştürülebilir tahvilin itfası çalışmaları 
gündeme alınmıştır. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Şirketimiz 14 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan 
Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No: 56 Tebliğ’de 
değişiklik yapan Seri IV, No: 63 Tebliğ uyarınca ayrı bir komite kurularak yürütülmesine karar verilmiştir.  

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek 
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla 
çalışmalardan sorumludur, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.  Ayrıca, Komite, her 
iki ayda bir Yönetim Kuruluna rapor sunarak tespit edilen riskler ve alınan aksiyon planları hakkında bilgi 
verir. 

• Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı 
o Ahmet Ertürk, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

• Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri 
o Selim Akın, Yönetim Kurulu Üyesi 
o İrfan Erciyas, Yönetim Kurulu Üyesi 

 
5.4.  Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması 

Şirketimiz Risk Yönetimi faaliyetlerini aktif hale getirmek amacıyla DRT Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)`nin danışmanlık desteği ile Riskin Erken Saptanması konusunda 
eğitimler, birebir görüşmeler ve çalıştaylardan oluşan çalışmaların yapılmasına karar verilmiş ve çalışmalar 
2012 yılı içerisinde nihai hale getirilerek Risk Yönetimi El Kitabı Şirketimiz Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 
Risk Yönetimi El Kitabı’ndan yer alan esasların, Denetimden Sorumlu Komite’nin bundan sonraki iç 
denetimlerinde esas alınması kararlaştırılmıştır.  
 



 

 

 

İç Kontrol Mekanizması, Denetim Komitesi’nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından 
kendilerine verilen görevleri, Denetim Komitesi’nin organizasyonu içerisinde yerine getirmektedir. Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Ahmet Kacar, mevcut Denetimden Sorumlu Komite’nin Başkanlığını yürütmektedir.   

Şirketimiz için 04.12.2020 tarihinde 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak şekilde İç Denetim çalışmaları 
başlamıştır. 31.12.2020 tarihinde İç Denetim süreci devam etmektedir. 

 

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri  

Misyon 
Türkiye ve çevre coğrafyanın uluslararası otel operatörleri tarafından en yüksek standartlarda işletilen otel 
projeleri geliştiren, lider otel yatırımcısı olmak. 

Vizyon 
Gayrimenkul sektöründe yüksek kârlılığa sahip projeler geliştirerek istikrarlı bilanço büyümesi 
gerçekleştirirken, hissedarlarına yüksek sermaye ve kâr payı getirisi sağlamak. 

Stratejik Perspektif 
Akfen GYO, şehir otelciliğinde istikrarlı büyüme için en iyi şekilde konumlanmış ve uluslararası standartlarda 
şehir oteli yatırımcılığı alanında uzmanlaşmıştır. 

• Avrupa’nın en büyük ve dünyanın önde gelen otel gruplarından Accor’la ortaklık 
• Türkiye’nin büyük şehirlerinin artan ticari aktivitesi 
• Türkiye’nin artan iç ve dış turizm hacmi 
• Tek konuya uzmanlaşma sonucunda yüksek otel yatırımcılığı know-how’ı 
• Komşu coğrafyaya know-how ihracı 
• Düşük riskli ve operasyon sorumluluğu içermeyen uzun süreli kira sözleşmeleri ve otellerin 

performanslarıyla artan düzenli kira geliri 

Kurumsal Politika 

Kaliteli insan ve uzman ekip çalışmasının yaratacağı itici güçle ilk günden bu yana kazandığı bilgi birikimini, 
organizasyon yeteneğini ve teknolojinin sunduğu olanakları kullanmak. 

Prensipler 
İyi yetişmiş, deneyimli insan kaynağıyla çalışarak; üretimde, yapımda ve iş yönetiminde kaliteyi ön plana 
almak, taahhüdü altındaki işleri zamanında ve kaliteli şekilde tamamlamak. 

Yönetim Kurulu; Murahhas Aza ve üst yönetim ile birlikte tartışarak ilgili dönemlere ait stratejik hedefleri 
belirler. Yönetim Kurulu ayrıca şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını 
sene sonu performans değerleme süreci kapsamında gözden geçirir. 

Kurumsal Yönetim Uygulamaları 
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması için 
gerekli özeni göstermiştir. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ilgili, 
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820571 bölümde açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim komitesi çalışmalarına 
devam etmektedir.   

5.6.  Mali Haklar 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne üyelik zaman yatırımı ve gereklerini yerine getirebilmeleri için belirlenen 
bir miktarda ücret ödenmektedir. 2019 yılı faaliyetleri için yapılan 09.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 6.000,00-TL ücret ödenmesine, diğer 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ücret veya huzur hakkı ödenmemesine Genel Kurul tarafından karar verilmiştir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 09.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay 
Sahiplerine bilgi verilmiştir. 

Yönetim Kurulu Üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, 
lehlerine teminat verilmesi gibi işlemler söz konusu değildir. 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820571
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