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AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKILIĞI ANONİM ŞİRKETİ 
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

 
28.02.2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 
 

Şirketimizin 2021 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.02.2022 tarihinde saat 
13:00’de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul 
adresinde yapılacaktır. 

 
2021 Faaliyet Yılına ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Uyum Raporu dâhil olmak 

üzere ilgili raporları, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, vekâletname örneği, gündem, Geri Alım 
Programı ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı 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.  
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AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
2021 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  
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun sonuç kısmının okundu sayılması 
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması 
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması 
6. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okundu sayılması 
7. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması 
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi  
9. Yönetim Kurulu’nun 26.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2021 yılında IFRS’ e göre 

2.083.753.201 TL (konsolide) kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabilir kar 
oluşmadığından, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun 
onayına sunulması 

10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi 
11. Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan ekli Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Geri Alım 

Programı’nın genel kurulun onayına sunulması 
12. Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim 

Kurulu’nun 27.01.2022 tarih ve 2022/1 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 

13. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 27.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı 
uyarınca Şirket portföyüne 2022 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için 
değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık 
A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun 
onayına sunulması 

14. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak 
kuruluşun belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması 

15. Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında 
yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması 

16. SPK’nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) m. 37/3 
uyarınca, Şirket portföyünde yer alan taşınmazlarla ilgili olarak; 5 yıllık dönem için alınan toplam kira bedeli, 
5 yıllık dönemin kira ekspertiz değerinin %95’inin altında kaldığından, bu hususta pay sahiplerine bilgi 
verilmesi 

17. SPK düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler 
ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 

18. SPK düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile 
yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere 
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK’nın 395. ve 396. maddeleri 
çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu 
kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

20. Dilek ve görüşler, kapanış 
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VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 
 
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına, 
 
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin 28.02.2022 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. 
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 
 
SPK’nın (III-48.1sayılı) “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği” 
ve (II-17.1 sayılı) “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan 
gündem maddeleri ile ilgili olanlar yukarıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar da 
bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır: 
 
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 
 
Şirketimizin ödenmiş sermayesi 1.300.000.000-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. 
 

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı 
Grubu Tutarı (₺) Oranı (%) 

Hamdi Akın A 3.771,983 0,00 
Hamdi Akın B 530.823.650,082 40,83 
Hamdi Akın C 3.768,212 0,00 
Hamdi Akın D 3.771,983 0,00 
Akfen Holding A.Ş. B 311.228.584,7 23,94 
Akfen International Holding B.V. B 272.469.135,91 20,96 
Akınısı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. C 3,771 0,00 
Diğer B 185.467.317,13 14,27 
Toplam   1.300.000.000 100 

 
2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek 

yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi: 
 
2021 yılında, Şirkette veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarında, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde 
etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır. 
 

3. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi: 
 
Bulunmamaktadır.  
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AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
 

28 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE SAAT 13:00’DE YAPILACAK OLAN 
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 
 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi 
 
Yönetim Kurulu Başkanımızın toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilimiz veya Yönetim Kurulu Başkanımızın yetkilendirmiş olduğu Yönetim Kurulu 
Üyemizin yapacağı açılış konuşması sonrası; Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Şirket Esas Sözleşmesi, 
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Şirketimizin Genel Kurulun 
Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönergesi hükümleri ve sair mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 
Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi yapılacaktır.  
 
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki 

verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması 
 
TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı’nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalamak 
üzere yetkilendirilmesi hususu genel kurul tarafından oylanacaktır. 
 
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun sonuç kısmının okundu 

sayılması 
 
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket 
Merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet 
adresindeki Yatırımcı İlişkileri  > Raporlar > Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine 
sunulan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu’nun sonuç kısmının okundu sayılması 
hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.  
 
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya 

sunulması 
 
Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, 
MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı 
İlişkileri  > Raporlar > Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2021 – 
31.12.2021 hesap dönemine ait 2021 yılı Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır. 
 
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması 
 
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, 
MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı 
İlişkileri  > Mali Tablolar > 2021 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 
01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Genel Kurul’da okunarak 
ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 
 
6. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okundu sayılması 
 
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, 

http://www.akfengyo.com.tr/
http://www.akfengyo.com.tr/
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MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı 
İlişkileri  > Mali Tablolar > 2021 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 
31.12.2021 tarihli Bilanço ve 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tabloların sonuç kısmının 
okundu sayılması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. 
 
7. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması 
 
Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında 
ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri  > Mali Tablolar > 2021 - Mali 
Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 31.12.2021 tarihli Bilanço ve 01.01.2021 - 
31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır. 
 
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 

hususunun ayrı ayrı onaya sunulması 
 
TTK hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, 
işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu, ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulacaktır. 
Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahibi olmaları halinde, kendileri için yapılan oylamaya katılmayacaklardır. 
 
9. Yönetim Kurulu’nun 26.01.2022 tarih ve 2022/3 2022/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2021 yılında 

IFRS’ e göre 2.083.753.201 TL (konsolide) kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre 
dağıtılabilir kar oluşmadığından, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki 
önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması 

 
01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 2021 yılında IFRS’ e göre 
2.083.753.201 TL (konsolide) kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabilir kar 
oluşmamıştır. Genel Kurul’a bu konularda bilgi verilecek, Yönetim Kurulu’nun 26.01.2022 tarih ve 2022/3 
sayılı kararı doğrultusunda, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki öneri genel kurulun onayına sunulacaktır. 
Kar dağıtım tablosu Ek-2’de sunulmaktadır.  
 
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi 
 
Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler, Ücret Politikamız kapsamında belirlenecek ve Genel 
Kurul’un onayına sunulacaktır.  
 
11. Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan ekli Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Geri Alım 

Programı’nın genel kurulun onayına sunulması 
 
Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, Ek-2’de sunulan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Geri 
Alım Programı genel kurulun onayına sunulacaktır.  
 
Yönetim Kurulumuzca, geri alım için yasal sınır olan % 10’a kadar alım yapılabileceğine karar verilmiş olup, 
Şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak 390.000.000 (üçyüzdoksanmilyon) TL 
fon tutarı belirlenmiştir.   
 
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır) TL, üst fiyat limiti ise 3,00 (üç) TL’dir. 
 
12. Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri 

doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 27.01.2022 tarih ve 2022/1 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 

 

http://www.akfengyo.com.tr/
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27.01.2021 tarihinde KAP’ta açıklandığı üzere, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun 
olarak, Yönetim Kurulumuzun 27.01.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı 
“Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esas Tebiği”nin 35.maddesi gereğince Şirket portföyünde 
bulunan oteller için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme 
ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 
 
13. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 27.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı 

kararı uyarınca Şirket portföyüne 2022 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek 
varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul 
Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. olarak 
belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması 
 

27.01.2022 tarihinde KAP’ta açıklandığı üzere, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim 
Kurulumuzun 27.01.2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı “Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esas Tebiği”nin 35.maddesi gereğince Şirket portföyüne 2022 yılı içerisinde 
alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Net 
Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme 
A.Ş. olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 
 
14. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet 

alınacak kuruluşun belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması 
 
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in ilgili 
hükümleri uyarınca, 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun, ilk genel 
kurulun onayına sunulmak üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
olarak belirlenmesine karar verildiğinden, bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 
 
15. Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 

yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması 
 
Akfen GYO A.Ş. tarafından, 2021 yılı içinde çeşitli dernek ve vakıflara toplam 800.000-TL tutarında bağış 
yapılmıştır.  
 
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-19.1 sayılı sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, 
yapılacak bağışın sınırının, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan 
bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Tebliğin 6/1.maddesi 
gereği 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. 
 
16. SPK’nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) m. 

37/3 uyarınca, Şirket portföyünde yer alan taşınmazlarla ilgili olarak; 5 yıllık dönem için alınan 
toplam kira bedeli, 5 yıllık dönemin kira ekspertiz değerinin %95’inin altında kaldığından, bu 
hususta pay sahiplerine bilgi verilmesi 

 
Şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerden 5 yıllık dönem için alınan toplam kira bedeli, 5 yıllık kira 
ekspertiz değeri toplamının %88'i kadar gerçekleşmiş olup söz konusu durum 2020 yılında başlayan 
koronavirüs salgını etkisiyle oluşmuştur. 2021 yılında alınan kira bedeli ise kira ekspertiz değerinin %111'i 
oranında gerçekleşmiştir. Konu hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. 
 
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen 

teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine 
bilgi verilmesi 
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Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece 
bilgilendirme amacını taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine 
verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı 
gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal 
Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.  
 
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği 

çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 
 
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece 
bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen 
İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolar’ında 4 No’lu Dipnotu’nda 
yer alan “İlişkili Taraflar” hakkında bilgiler kısmında yer almaktadır.  
 
19. Yönetim hâkimiyetini 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 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen 
işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

 
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci 
maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri 
ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.  
 
SPK’nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 
olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren 
ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka 
ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya 
ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel 
kurul tutanağına işlenir.  
 
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 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 çerçevesine giren konularda işlem 
yapmaya izin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 
 
Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecek olup 
gündem maddesinin bu kısmına ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacaktır. 
 
20. Dilek ve görüşler, kapanış 
 
 
 
 
 
EKLER: 

1. Geri Alım Programı 
2. Kar Dağıtım Tablosu 
3. Bağımsızlık Beyanları  
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EK-1 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI  
 

a. Geri Alımın Amacı 
 

11 Mayıs 2011 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlayan hisselerimizin fiyatının Borsa 
İstanbul A.Ş.’de oluşan değerlerinin Şirketimizin gerçek değerini yansıtmaması durumunda ve Şirketimizin 
hisseleri üzerinde oluşabilecek fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere mevcut piyasa koşulları 
değerlendirilerek Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde Şirketimiz 
tarafından geri alınması ve bu kapsamda Genel Kurul’dan hisse geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki 
dönemde Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde 
Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır. 
 

b. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre  
 

3 (üç) yıl 
 

c. Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı 
 

Şirketin paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oranının geri alınması öngörülmüştür. Şirket 
Sermayesinin %10’una karşılık gelen rakama kadar, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım 
yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve 
değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. 
 
Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.  
 

d. Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı 
 

Geri alım için Şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak 390.000.000 
(üçyüzdoksanmilyon) TL fon tutarı belirlenmiştir.   
 
Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil çıkarılmış sermayenin %10’unu aşamaz. Geri 
alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak 
dikkate alınmaz. 
  
Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.  
 

e. Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri 
 

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır) TL, üst fiyat limiti ise 3,00 (üç) TL’dir. 
 
Fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda üst ve alt fiyat limiti, düzeltmenin 
hisse fiyatını etkileyeceği oranda revize edilerek uygulanır. 
 

f. Genel Kurul’dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü 
 

Genel Kurul tarafından Şirket Yönetim Kurulu’na üç (3) yıl süre ile yetki verilmiştir. 
 
Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden üç (3) yıl boyunca, Şirket Yönetim Kurulu 
pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması 
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konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu daha kısa süreli bir veya daha 
fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.   
 
Yönetim Kurulu, üç (3) yıllık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri 
alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.  
 
Yönetim Kurulu, geri alınan payların tamamını elden çıkartmaksızın satışları sonlandırmaya ve yeni bir geri 
alım programı başlatmaya yetkilidir. 
 

g. Alımlar İçin Yetkilendirme 
 

Alımlar için Şirketimiz personeli Sertac Fuad Karaağaoğlu ve Gülbin Uzuner Bekit ayrı ayrı, münferiden 
yetkilendirilmiştir.  
 

h. Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir 
Önceki Programın Sonuçları  
 

Geri alınmış ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı: -0- 
Sermayeye Oranı: %  -0- 
 

i. Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi 
 
26.01.2022 tarihi itibarıyla, yıllık;   
en düşük pay fiyatı: 1,23 TL 
en yüksek pay fiyatı:  9,40 TL 
ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 2,81 TL 
 

j. Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi 
 

26.01.2022 tarihi itibarıyla, son üç aydaki;  
en düşük pay fiyatı: 3,48-TL 
en yüksek pay fiyatı:  9,40-TL 
ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 5,45-TL 
 

k. İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminden Sağlayacağı Faydalar  
 

Yoktur. 
 

l. Program kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler 
 

Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. 
 

m. Geri Alım Programı’nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi 
 

Geri Alım Programı, 28.02.2022 tarihinde toplanacak 2021 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına 
sunulacaktır. 
 

n. Kamuya Yapılacak Bildirimler 
 

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel 
kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile 
kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin www.akfengyo.com.tr web sitesinde yayımlanır. 

http://www.akfengyo.com.tr/
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Genel Kurulun onayına sunulmuş bir geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik 
yapılması durumunda değiştirilmiş program, genel kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından 
yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır. 
 
SPK’nın ilgili düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken açıklama ve bildirimler, düzenlemelerde yer alan 
sürelerde yapılır. 
 

o. Geri Alım Programı’na ilişkin diğer bilgiler 
 

Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak 
sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri 
alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır. 
  
Geri alınan paylar genel kurulda toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 
 
 
EK-2 KAR DAĞITIM TABLOSU 
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EK-3: BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

1.300.000.000,00

6.177,71

YOKTUR

SPK' ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. 2.083.753.201,00 129.871.586,35

4. -250.125.969,00 0,00

5. 1.833.627.232,00 129.871.586,35

6. 0,00 -788.643.886,92

7. 0,00 0,00

8. 1.833.627.232,00 0,00

9. 0,00

10. 1.833.627.232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12. 0,00

13. 0,00

14. 0,00

15. 0,00

16. 0,00

17. 0,00 0,00

18. 0,00 0,00

19. 1.833.627.232,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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

Statü Yedekleri

Özel Yedekler

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

- Geçmiş Yıl Kârı

- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca                                   
Dağıtılabilir Diğer Yedekler

İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş 
net dağıtılabilir dönem kârı

11.

Ortaklara Birinci Temettü

- Nakit

- Bedelsiz

- Toplam

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

Ortaklara İkinci Temettü

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                 
2021 YILI  KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.  Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye

2.  Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç)

Ödenecek Vergiler (-)

Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

Birinci Tertip Yasal Yedek (-)

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 

 
Akfen GYO A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 
Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız yönetim kurulu üyesi” olarak görev 
yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda; 
 

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim 
kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların 
yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendimin, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına 
birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde 
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı 
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Özgeçmişimde görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri 
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı, 
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı, 
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 

çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 
verebileceğimi, güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebileceğimi ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 
getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, 

h) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış 
olduğumu, 

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne 
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı 

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi 
 
beyan ederim. 
 
AZİZ AHMET KACAR 
01.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAĞIMSIZLIK BEYANI 
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Akfen GYO A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 
Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız yönetim kurulu üyesi” olarak görev 
yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda; 
 

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim 
kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların 
yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendimin, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına 
birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde 
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı 
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Özgeçmişimde görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri 
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı, 
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı, 
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 

çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 
verebileceğimi, güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebileceğimi ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 
getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, 

h) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış 
olduğumu, 

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne 
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı 

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi 
 
beyan ederim. 
 
MEHMET BAHATTİN YÜCEL 
01.02.2022 
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BAĞIMSIZLIK BEYANI 
 
Akfen GYO A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 
Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız yönetim kurulu üyesi” olarak görev 
yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda; 
 

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim 
kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların 
yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendimin, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 
hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına 
birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde 
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı 
dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 
çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Özgeçmişimde görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri 
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı, 
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı, 
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar 

çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 
verebileceğimi, güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebileceğimi ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine 
getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, 

h) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış 
olduğumu, 

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne 
sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı 

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi 
 
beyan ederim. 
 
OĞUZ SATICI 
01.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 


