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Ortaklığın Adresi : 
Miralay ġefik Bey Sokak No: 11 K:5-6 

GümüĢsuyu 34437 Taksim / Ġstanbul 

Telefon ve Faks Numarası : (212) 393 01 00 / (212) 393 01 02 

E-posta adresi : info@akisgyo.com 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle 

ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks 

Numarası 

: (212) 393 01 00 / (212) 393 01 02 

Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama 

mı? 
: Hayır 

Özet Bilgi : 

"BağıĢ ve Yardım Politikası" ve "Yönetim 

Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Ġçin Ücret 

Politikası"  

 

  AÇIKLAMA: 

Yönetim Kurulumuzca, 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği 
uyarınca hazırlanan ve ekte sunulduğu şekliyle güncellenmiş olan "Bağış ve 
Yardım Politikası" ve "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret 
Politikası"  'nın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve 
onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
 
Saygılarımızla, 
 
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

 

   
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara 
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve 
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları 
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 



 

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ 

BAĞIġ VE YARDIM POLĠTĠKASI 

 

 
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal 

sosyal sorumluluk anlayıĢımız ile Esas SözleĢmemizde yer alan hüküm ve prensipler 

doğrultusunda ġirketimizin “BağıĢ ve Yardım Politikası” aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir : 

BağıĢ ve yardımların içeriği; 

 ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla, esas sözleĢmede 

belirtildiği Ģekilde  yatırımların gerektirdiği bağıĢlama iĢlemlerinin yanısıra, genel bütçeye 

dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar 

Kurulu„nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı 

derneklere, sivil toplum kuruluĢlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme 

faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluĢlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu 

gibi toplumsal fayda gözeten kültür, sanat, çevre, eğitim, spor, araĢtırma geliĢtirme, insani 

yardım ve benzeri sosyal ve ticari konularda faaliyet gösteren kurumlara ve projelere bağıĢ ve 

yardımda bulunabilir, 

 BağıĢ ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir, 

 100.000 TL‟yi aĢan bağıĢ ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı alınır. 

 Tüm bağıĢ ve yardımlar, bağıĢ ve yardım politikası esaslarına uygun olarak yapılır, 

 BağıĢ ve yardım yapılacak olan kuruma karar ya da onay verme sürecinde, bağıĢ ve yardımın 

ne Ģekilde oluĢturulacağında ve miktarında, her zaman ġirket ve Akkök ġirketler Grubu„nun 

kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk dikkate alınır, 

 BağıĢ ve yardımların üst sınırı her takvim yılı için, ġirket‟in kamuya açıkladığı bağımsız 

denetimden geçmiĢ son konsolide finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %0,7‟si 

(Binde Yedisi) olarak belirlenmiĢ olup; bu üst sınırı değiĢtirmek Genel Kurul yetkisindedir, 

 ġirket, her yıl olağan genel kurul toplantılarında ortaklara, ilgili yılda gerçekleĢen bağıĢ ve 

yardımlara iliĢkin açıklayıcı bilgi sunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YÖNETĠM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN 

ÜCRET POLĠTĠKASI 

 

 

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz ile üst 

düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistemini ve uygulamalarını tanımlamaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek sabit ücretler ve ana sözleĢmede yer alan esaslar 

doğrultusunda kazanç payı dağıtımı, ortakların önerisi üzerine her yıl olağan genel kurul 

toplantısında belirlenir.  

Ġcrada da görevi bulunan yönetim kurulu üyelerine, aĢağıda detaylandırılan üst düzey 

yöneticilerin ücretlendirme politikası kapsamında ödeme yapılır. Genel Kurulca, ġirket 

ana sözleĢmesinin 33. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine kazanç payı 

dağıtılmasına karar verildiği takdirde, icrada da görevi bulunan yönetim kurulu üyelerine, 

dağıtılmasına karar verilen kazanç payından herhangi bir ödeme yapılmaz. Bunlara 

yapılacak kazanç payı ödemesi icrada görevi bulunmayan yönetim kurulu üye veya 

üyelerine ödenir.  
1
  

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı/kazanç payı, hisse 

senedi opsiyonları ve Ģirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.  

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları 

süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin Ģirkete 

sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaĢım, telefon, sigorta vb. giderleri) 

Ģirket tarafından karĢılanabilir.  

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileĢenden 

oluĢmaktadır.  

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli 

olan ücret politikaları, Ģirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kiĢilerin 

pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun 

olarak belirlenir.  

Üst düzey yönetici primleri ise; prim bazı, Ģirket performansı ve bireysel performansa 

göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aĢağıda özetlenmiĢtir:  

                                                 
1
 Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanması anlamında, icrada görevi olan 

yönetim kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir 
birim bulunan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olan kişidir.  
  
Kazanç payı dağıtımı anlamında, icrada görevi olan yönetim kurulu üyesi, gerek şirkette gerekse şirketin dahil olduğu 
şirketler topluluğu dahilindeki bir başka şirkette,  yönetim kurulu üyeliği haricinde ücretli olarak çalışan, fiilen  idari 
görevi olan, kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim (doğrudan gelir getirici faaliyetlerin icra edildiği 
birim) bulunan ve bu görevleri münasebeti ile şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olan kişidir.” 

 



Prim Bazı: Prim bazları, her yıl güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iĢ 

büyüklüğüne göre değiĢkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst 

yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.  

ġirket Performansı: ġirket performansı, her yılbaĢında Ģirkete verilen finansal ve 

operasyonel hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. ġirket hedefleri 

belirlenirken, baĢarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileĢtirmeler içermesi 

önemle dikkate alınan prensiplerdir.  

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, Ģirket hedefleri ile birlikte, 

finansal , müĢteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate 

alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, Ģirket performansı ile paralel Ģekilde, 

finansal alanların dıĢında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileĢtirme prensibi 

gözetilmektedir.  

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 

verilen ücretler, sağlanan diğer menfaatler ile ilgili toplam miktarların bilgisi faaliyet 

raporunda yer alır. 

 

 


