
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 

21.04.2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 

2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

 

Şirketimizin 2020 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2021 tarihinde saat 

13:00’de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent 

İstanbul adresinde yapılacaktır. 

 

2020 Faaliyet Yılına ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Uyum Raporu dâhil 

olmak üzere ilgili raporları, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, vekâletname örneği, gündem 

ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dökümanı genel kurul 

toplantısından üç hafta önce yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Şirketin www.akfengyo.com.tr 

internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul sisteminde Sayın Pay 

Sahiplerimizin 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 

24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 

sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen 

hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri 

gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir 

vekâlet 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, pay sahiplerimizin 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 pay sahiplerimizin, 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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

2020 Yılı Faaliyetleri 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun 

genel kurulun onayına sunulması 

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun sonuç kısmının okunması, okundu sayılması 

4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması 

5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması 

6. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması, okundu sayılması 

7. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması 

8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı 

onaya sunulması 

9. Yönetim Kurulu’nun 12.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı doğrultusunda, 2020 yılında dağıtılabilir kar 

oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması 

10. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi 

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti 

12. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi  

13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi 

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 22.01.2021 

tarih ve 2021/3 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerleme hizmeti alınacak 

değerleme şirketinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun 

genel kurulun onayına sunulması 

15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 22.01.2021 

tarih ve 2021/3 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme 

gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul 

Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel 

kurulun onayına sunulması 

16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 12.03.2021 

tarih ve 2021/9 sayılı Kararı uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun 

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi 

hususunun genel kurulun onayına sunulması 

17. Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak 

bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması 

18. COVID-19 salgın hastalığının Şirkete etkileri ve bu etkilerin hafifletilmesi amacıyla alınan tedbirler hakkında 

pay sahiplerine bilgi verilmesi 

19. Rusya’daki yatırımların (şirketlerin) sahibi olan ve tek pay sahibi Şirketimizin bağlı ortaklığı Akfen 

Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. (“Aken GT”) olan Hollanda şirketlerinin tasfiyesi ve böylece Akfen GT’nin 

Rusya’daki şirketlerin doğrudan ortağı haline gelmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

20. Şirket portföyünde bulunan İbis ve Novotel’lerin işletmecisi konumunda olan Accor SA (Tamaris Turizm A.Ş.) 

ile yapılmış olan sözleşmelerdeki değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

21. Şirketimizin, Credit Europe Bank N.V., Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka A.Ş.’den kullanmış olduğu 

kredinin COVID-19 pandemi döneminden sonra yapılandırılması süreci hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

22. Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş olan paya dönüştürülebilir tahvilin (PDT) sermaye artışı yapılması suretiyle 

paya dönüştürülerek itfası işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

23. Son yapılan finansal duran varlık alımları, sermaye artışı, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı 

Tebliği’nin 16.maddesi uyarınca SPK tarafından tanınan muafiyet ve bağlı ortaklığımız Masanda Turizm 

Yatırımları A.Ş. ile, ilişkili taraf Akfen Turizm Yatırımları İşletmecilik A.Ş. arasında varlık alımından önce 

yapılmış olan sözleşme hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

24. Gündemde yer alan işlemlerin Şirketin finansal tablolarına olası etkileri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

25. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, 

ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 

26. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren 

İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

27. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve 

bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri 

çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı 

içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

28. Dilek ve görüşler, kapanış 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 

 

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına, 

 

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin 21.04.2021 tarihinde, saat 13:00’de 

şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat:8 Levent İstanbul 

adresinde (Tel: 0212 371 87 00, Fax: 0212 279 62 62) yapılacak 2020 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 değer :  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


