
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU   

 

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 
 

Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine 

kurulmuştur. Bu çerçevede, Şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası 

çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç 

olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, 

anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; 

Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibariyle anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine 

karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, Esas 

Sözleşmeye ve Şirket için düzenlemelere uygun olduğunu ve denetlendiğini beyan ve taahhüt eder. 

 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 

 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 

 

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 
Ceren DEŞEN 

 

Tel: 0 212 344 12 88 

E-Posta Adresi :  cdesen@avrasyagyo.com.tr, info@avrasyagyo.com.tr 

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 
Murat AKALP 

 

Tel: 0 212 344 12 88  

E-Posta Adresi :  murat.akalp@avrasyagyo.com.tr ; info@avrasyagyo.com.tr   

 

İletişim Adresi : Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17    1.Levent/Şişli/İSTANBUL 

 

Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, 

güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. 

 

Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini Kamuyu Aydınlatma 

Platformunda ilan edilen bilgiler çerçevesinde sınırlı kalmak kaydı ile 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. 

 

Dönem içerisinde 35 pay sahibi telefonla, Genel Kurul tarihi, kar payı dağıtımı yapılıp yapılmayacağı, 

Gürcistan’da yapılan yatırım ile ilgili bilgi talebinde bulunmuştur. Pay sahipleri, şirketin Kamuyu 

Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde bu konularda bilgilendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

 

Pay sahiplerinin talep ettikleri bilgiler kamuyu aydınlatma platformunda yapılan duyurular çerçevesinde 

paylaşılmaktadır. Şirketimize gelen bilgi taleplerinin tamamı telefon ile yapılmış olup yazılı talep 

olmamıştır.  

 

Şirketimiz internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir 

bilgi yada açıklama bulunmamaktadır.  

 

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem 

içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.  

 
4. Genel Kurul Toplantıları 

 

Bu dönem içerisinde Şirket Olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. Yapılan genel kurul 

toplantısında asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.  

 

Genel kurul toplantısı fiziki katılım ve elektronik ortamla birlikte yapılmıştır. Toplantıya medya katılımı 

olmamıştır. Pay sahiplerine toplantı gündemleri Olağan Genel Kurul toplantısından önce  Kamuyu 

Aydınlatma platformu, Şirket resmi internet sitesi ve Türkiye genelinde yayın yapan bir gazete 

aracılığıyla duyurulmuştur.  

 

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmış ancak pay sahipleri tarafından 

herhangi bir soru sorulmamıştır. Pay sahiplerinin Yatırımcı İlişkiler Birimine yapmış oldukları yazılı 

başvuru olmamıştır. Genel kurul toplantı tutanağı Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde 

yayınlanmaktadır. 

 

Olağan genel kurul toplantısında, Divan teşekkülü, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun 

okunmuş sayılması, Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin 

belirlenmesi hakkında önergeler verilmiş verilen tüm önergeler kabul edilmiş ve genel kurulca 

görüşülerek karara bağlanmıştır.   

 
Dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır. Olağan genel kurul toplantısında ayrı bir 

gündem maddesi olarak bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 

 
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları 

 

Şirketimiz (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 

Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından 

ve diğer üyeler ise Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, 

Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz 

tanınmamıştır.  Şirketimizin karşılıklı iştirak halinde olduğu herhangi bir şirket bulunmamaktadır. 

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. 

 
6. Kar Payı Hakkı 

 

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketin kar dağıtım politikası 

mevcut olup 24 Eylül 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş 

ve genel kurul toplantısında kabul edilerek değiştirilmiştir. Şirketimiz Kar Dağıtım politikası internet 

sitesinde yatırımcı bilgilendirme bölümünde yer almaktadır. Kar dağıtım politikasının son hali bu 

maddenin sonunda yer almaktadır. Şirket 2015 yılı dönem karını dağıtmamıştır. 

 
 
 



AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

  

  

Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen 

“Kar Dağıtım Politikamız “ aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

  

1) Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 

yer alan düzenlemelere uyar.  

  

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe 

ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler 

ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra 

geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra 

kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:  

  

a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Kalanın %5’i Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesi uyarınca ödenmiş 

sermayenin %20’sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  

 

b) Birinci Temettü: Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak 

matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım 

politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. 

  

c) İkinci Temettü: Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, 

kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni 

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

 

ç) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi 

gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.  

 

d) Yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci 

temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim kurulu üyeleri ile 

memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü 

ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.  

  

2) Şirket finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleri ile mahsup 

edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen 

geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirime konu edilebilir. Şirket finansal tablolarındaki net 

dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleri ile mahsup edilmesine yönelik mahsup işleminin, 

ilgili yıl genel kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesinden önce karara 

bağlanması zorunludur.  

  

3)Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında mevzuatı ve piyasa koşullarını dikkate alır. Buna göre kar dağıtımında; 

Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin 

korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları 

dikkate alınır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kıldığı oranından az olmamak üzere, 

Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek oranda kar payı dağıtmayı politika olarak belirler.  

  

4) Dağıtılacak kar; 3. madde göz önünde bulundurularak prensip olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 

hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak ve 

pay sahipleri ile Şirket çıkarları arasında hassas denge korunarak, Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul 

tarafından belirlenir. Ancak kar dağıtımı ile ilgili mevzuatların ve SPK ilke kararlarının herhangi bir yaptırımı 

mevcut ise, dağıtımı yapılacak karda bu hususlar ayrıca dikkate alınır.  

  

5) Genel kurul tarafından yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karından daha fazla temettü 

dağıtılmasına karar verilmesi halinde olağanüstü yedek akçeler, geçmiş yıl karları gibi yasal kayıtlarda yer almayan 

ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların da kar dağıtımında kullanılmasına karar verilmesi 

mümkündür.  

  



6) SPK mevzuatı ile belirlenen asgari temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde 

belirlenecek tarihlerde nakit olarak dağıtılır. Asgari temettü tutarından daha fazla kar dağıtımına karar verilmesi 

halinde kalan tutar, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar 

payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı şeklinde yapılabilir.  

  

7) Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin tamamı hamiline olup hisse başına düşen kar payı, dağıtım tarihi 

itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar 

Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme 

bağlanır. Ancak kar payının en geç 5. ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir.  

  

8) Bedelsiz hisse senedi dağıtımlarında mevzuatta belirtilen düzenleme ve ilkelere uyulur. Bedelsiz paylar, artırım 

tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.  

  

9) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan “net dağıtılabilir 

dönem kârının” 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan düşük olması durumunda, iş bu madde kapsamında 

hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır.  

  

10) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârı 

oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda “net 

dağıtılabilir dönem kârı” hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.  

  

11) Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr 

dağıtımı yapılmayabilir.  

  

12) Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim 

Kurulu, pay sahiplerinin bilgisine sunar.  

  

13) Şirket, ortaklarına temettü avansı dağıtmaz. 

 

14) Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi 

sonu itibarıyla başlanması şartıyla, kâr payının ödenme zamanı genel kurulca alınan kararlar dahilinde belirlenir. 

 

15) Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte 

Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr 

dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır. 

 

16) İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde uygulama yapılır.  

 

17) Şirket huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına 

yönetim kurulu üyelerine personeline ve 3. kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Bu madde ile ilgili yönetim 

kurulu kararı alınırken ana sözleşme ilgili maddeye göre hareket edilir.  

  

18) Yönetici ve çalışanlara kar payı dağıtımı söz konusu olması halinde bunun miktarı ve ödeme şekli Yönetim 

Kurulu’nca belirlenir ve pay sahiplerinin bilgisine sunulur.  

  

19) Ortaklara dağıtılacak birinci temettünün azalmamasını teminen, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin 

5. fıkrası gereği ilgili mali yıl içinde yapılan bağışlar birinci temettüye esas net dağıtılabilir dönem karının 

matrahına eklenmesi ve birinci temettünün bu matrah üzerinden hesaplanması ilkesine göre hareket edilir.  

  

20) Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ 

hükümlerine ve ilke kararlarına uyulur.  

  

21) Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu 

kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin 

düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur 

 

22) Genel Kurulca onaylanan Kar Dağıtım Politikası Şirketin internet sitesinde yayınlanır. 

 
 



7. Payların Devri 

 
Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

  
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

 
8. Bilgilendirme Politikası 

 

Şirketimiz bilgilendirme politikası mevcut olup, www.avrasyagyo.com.tr adresinde yer almaktadır. 

Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinde 

sorumluluk Yatırımcı İlişkiler Birimindedir. Çalışanlarına ilişkin bilgi Bölüm I madde 2’de verilmiştir.  

 
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

 

Şirketimiz internet adresi www.avrasyagyo.com.tr olup, internet sitemizde İngilizce dil seçeneği 

bulunmaktadır. İngilizce bölümünde tüm site içeriğinin çevrimi bulunmamakta olup çalışmalar 

sürmektedir. Web sitesinde Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir. 
  
10. Faaliyet Raporu 

 

Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporunda yer verilmektedir.   

 
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 

 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 

Menfaat sahipleri; Şirketin, pay sahipleri, çalışanları, alacaklıları, müşterileri, tedarikçileri, çeşitli sivil 

toplum kuruluşlarını, devleti ve şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini 

içermektedir. Menfaat sahiplerinin; şirketin yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili olarak düzenli 

ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacı; çalışan personelimizce her an kaliteli bir şekilde yazılı ve/veya sözlü 

olarak karşılanmaktadır. Bunun dışında menfaat sahipleri şirket hakkındaki bilgileri mevzuat gereği 

kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile ve şirketin web sayfasından düzenli olarak 

öğrenebilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan 

işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir 

şekilde kısıtlanmamıştır. Menfaat sahipleriyle ilgili temel Şirket politikamız açık, dürüst, tutarlı iletişim 

esasına dayanır. 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel 

durumları, üçer aylık dönemler itibariyle finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu 

(KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir. 

 

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla 

da bilgilendirmektedir. 

 

Menfaat Sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin 

bildirimleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü takip edilir. 

 
Şirket gayrimenkullerinin kiralama bedellerini değerleme raporları ile belirlemekte olup, gayrimenkul 

değerleme raporları Kamuyu aydınlatma platformunda ve www.avrasyagyo.com.tr adresinde 

yayınlamaktadır. Menfaat sahipleri şirketimiz ana faaliyet konusu olan gayrimenkullere ilişkin en 

detaylı bilgiye bu değerleme raporlarından ulaşabilmektedir. 

 
 

http://www.avrasyagyo.com.tr/
http://www.avrasyagyo.com.tr/
http://www.avrasyagyo.com.tr/


 
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 

Menfaat sahiplerinin yönetimi katılımı konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

13. İnsan Kaynakları Politikası  

 

Şirketimizde herhangi bir insan kaynakları yönetimi oluşturulmamıştır ancak personel işlerinin takibi 

amaçlı 1 kişi tarafından bu görev yürütülmektedir. Buradaki amaç şirketin giderlerini azaltarak 

karlılığını artırmak olarak belirlenmiştir. Şirketimiz insan kaynakları yetkilisi olarak Murat AKALP 

atanmıştır. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusundan gelen bir şikayet yoktur. 

 
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 

 
Şirketimiz personel işleri yönetmeliği ile çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuş ancak kamuoyuna 

açıklanmamıştır. Şirketimizin destek olduğu ya da öncülük ettiği sosyal bir çalışma bulunmamakta olup 

kamuyu yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 

 
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 

 
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

 

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki gibidir. Şirket işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından yönetim 

kurulu tarafından yürütülür. 

 

Adı Soyadı    Ünvanı    İcracı Olup   Görev 

Olmadığı    Süresi 
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU  Yönetim Kurulu Başkanı   İcracı    3 Yıl 

Çağla ÖZTÜRK    Yönetim Kurulu Üyesi   İcracı    3 Yıl 

Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK Yönetim Kurulu Üyesi   İcracı Değil   3 Yıl 

Saliha SASA   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Değil   3 Yıl 

Derya KAYA    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  İcracı Değil   3 Yıl 

 

Şirketimiz yapısı gereği yönetim kurulunda bağımsız üye bulunması zorunlu olup yönetim kurulu 

üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve 

sınırlandırılmamıştır. Aday gösterme komitesi tarafından iki kişi bağımsız aday olarak gösterilmiştir. 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bağımsızlık beyanı aşağıda yer almaktadır. Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum olmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri: 

 

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU – Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yıldız 

Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi 

insan kaynakları tezli yüksek lisansına halen devam etmektedir. Mesleki kariyerine 2005 yılında Metro 

Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş’de staj yaparak başlamıştır. Takip eden yıllarda Metro Grubu 

bünyesinde farklı şirketlerde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Atlas 

Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Metro Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.  

 

Çağla ÖZTÜRK – Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Çağla ÖZTÜRK Yüksek Öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 

Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Atlas Menkul 

Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş., Vanet Gıda San.İç 

ve Dış.Tic.A.Ş., Metro Travel Organizasyon Tic.A.Ş., Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetler 

A.Ş., Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 

yapmaktadır. Almanca ve İngilizce bilmektedir. 

 

Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK– Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Çiğdem ÖZTÜRK yüksek öğrenimini City University London Sosyal Bilimler Fakultesi Ekonomi ana 

dalında tamamlamıştır. Cass Business School Management Bölümünde Master yapmıştır. Metro Turizm 

Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş., Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama A.Ş., Metro Grup Elektrik 

Enerjisi Toptan Satış A.Ş. , Pita İkram ve Gıda Ürünleri Tic.A.Ş. ve Metro Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Vanet Gıda San.İç 

ve Dış Tic.A.Ş., Metro Travel Organizasyon Tic.A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı 

A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.  

 

Saliha SASA – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)  
 

1966 Karabük Doğumludur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakultesi’nden mezun oldu. 1988 

yılında Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamladı. 1991-1996 yıllarında Ankara üniversitesi 

Hukuk fakültesi idare hukuku araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ankara adalet meslek 

yüksekokulu’nda idare hukuku dersleri verdi. Kamu hukuku Yüksek Lisans çalışmalarında bulundu. 

Almanya Mannheim Goethe-Institut’de dil eğitimi aldı. Halen kurucusu bulunduğu SASA&SASA’da 

yönetici avukat olarak çalışmaktadır.  

 

Derya KAYA – Yönetim Kurulu Üyesi ( Bağımsız ) 

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakultesi mezunudur. 1996 -1997 yılları arasında Bumerang Menkul 

Değerler A.Ş.’de göreve başlamıştır. 1998-2006 yıllarında Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Takas, 

operasyon muhasebe sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2006-2010 yılları arasına Bumerang Yatırım 

Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim kurulu Üyeliği, Finans Yönetmeni, İç kontrol sorumlusu, Kurumsal Yönetim 

Koordinatörü ve Pay Sahipleri ile ilişkiler sorumlusu görevlerini yürütmüştür. 2011-2013 yılları 

arasında Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Kurumsal Yönetim Koordinatörü, Muhasebe Müdür, Genel 

Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulunun faaliyet esasları ana sözleşmesinin aşağıda belirtilen 14, 15,16, 19 ve 

20.maddelerinde açıklanmıştır; 

 

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin 

çağrısıyla toplanır.  

 

Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun 

toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa 

üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.  

 

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı 

yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvaffakatlarını yazılı 

olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. 

 

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu 

kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. 

 

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de 

toplanabilir. 

 

Yönetim kurulu salt çoğunlukla  toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda 

eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş 

sayılır.  

 

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini 

yazarak imzalar.Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. 

 

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy 

kullanamazlar. 

 

17. Yönetim Kurulunda OluŞturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

 
Denetimden Sorumlu Komite 

 

Saliha SASA   Başkan 

Derya KAYA   Üye 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi 

 

Derya KAYA   Başkan 

Saliha SASA   Üye 

Sevim BUDAK  GÜVEÇ Üye 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 

 

Saliha SASA   Başkan 

Derya KAYA   Üye 

 
 
 
 
 



Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, oluşturulan komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması, 

Denetimden sorumlu komite’nin en az iki üyesinin bağımsız üye olması zorunluluğu nedeniyle 

Sn.Saliha SASA Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığının yanı sıra Riskin Erken Saptanması 

Komitesi Başkanlığı ve Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görev almıştır.  Sn.Derya 

KAYA’nın Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak seçilmiştir, Denetimden sorumlu 

komite’nin en az iki üyesinin bağımsız üye olması zorunluluğu nedeniyle Denetimden sorumlu komite 

üyesi olarak görev almış Riskin Erken Saptanması Komitesinde üye olarak görev yapmaktadır. 

Yatırımcı ilişkiler birimi yöneticisi Sevim BUDAK GÜVEÇ Kurumsal Yönetim komitesi üyesi olarak 

görev yapmaktadır. Sevim BUDAK GÜVEÇ 04/01/2016 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve 

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevinden ayrılmış olup, 09/01/2016 tarihinde Yatırımcı İlişkileri 

Yöneticisi olarak görev yapmaya başlayan Ceren DEŞEN Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine 

atanmıştır. 

 
Denetimden sorumlu komite yılda en az dört kere toplanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda 

bir kere toplanmaktadır. Riskin erken saptanması komitesi 2016 yılında beş kez toplanmıştır. Komiteler 

hazırlamış oldukları raporlarını Yönetim Kurulu başkanlığına sunarlar.  

 
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

 

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri esas itibariyle ilgili Komiteler 

vasıtasıyla gözetir.  

 

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen 

risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak 

maksadıyla oluşturulacak Riskin Erken Tespiti Komitesine ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi 

tarafından yürütülecektir. Ortaklığımızda temelde bir sermaye piyasası kurumu olarak risk yönetimine 

önem vermekte ve geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.  

 

İç Denetime ilişkin faaliyetleri yönetmekte olan Denetim Komitesi ise; söz konusu fonksiyonu yerine 

getirirken Bağımsız Dış Denetim işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından 

faydalanmaktadır. 

 

19. Şirketin Stratejik Hedefleri 

 

Şirket’imiz düşük risk optimal karlılık hedefi ile bir tarafta portföyünü istikrarlı bir şekilde büyütmeyi 

hedeflerken, diğer tarafta ülkemize katma değer sağlayan yatırımları hayata geçirmeyi gaye edinmiştir. 

 

Stratejik Hedefler 

 

Şirket portföyünü, düzenli kira getirisi ve değer artışı ile yüksek kazançlar sağlayacak ticari 

gayrimenkullerden oluşturmayı ana yatırım politikası olarak benimsemiştir. Şirket yatırımlarını 

öncelikli olarak yurtiçinde gerçekleştirmeyi planlamakla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının bulunması 

durumunda yurtdışında da başka projelerle ilgilenmeyi düşünebilir.  

 

Şirket yatırımlarında yüksek risk-yüksek getiri yerine, düşük risk-optimal karlılığı ana ilke olarak 

belirlemiştir. Buna göre Şirket, risk içeren büyük konut projelerine kıyasla, devamlı kira getirisi mevcut, 

gayrimenkul projelerine öncelik vererek sürdürülebilir karlılık için çalışacaktır.  

 

Ticari Gayrimenkul Yatırımları ile büyümeyi düşünen Şirket için, kısa vadeli hedefler arasında konut 

projelerine yatırım bulunmamaktadır. Ancak potansiyel karlılığı yüksek olan konut projeleri, Şirket'in 

belirli bir büyüklüğe ulaşması sonrasında uzun vadeli hedefleri içerisinde yer alabilir.  

 

Yine Şirket’in düşük risk-optimal karlılık ilkesi gereği, yatırımlarının büyük bir bölümünü özkaynakları 

ile geri kalan kısmını ise banka kredileri ile finanse etmeyi planlamaktadır. 



 

20. Mali Haklar 

 

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur hakkı genel kurulca belirlenmektedir.  

 

Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere aylık net 5.000 TL’ye 

kadar huzur hakkının yönetim kurulu kararı ile belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.  

 

Yönetim Kurulunun 26/05/2015 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ayrı ayrı 

verilmek üzere aylık net 1.500 TL ücret belirlenmesine karar verilmiştir. 

 

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi 

teminatlar vermemiştir. 

 

 

 

 

 

Derya KAYA     Saliha SASA 

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceren DEŞEN 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

 


