
 

 

Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 
 
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas 
sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası 
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev 
yapmaya aday olduğumu belirtirim. 
 
Bu kapsamda; 
a)  Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya 

da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu 
ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli 
derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel 
kişiler ile şahsım, eşim 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 haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden 
fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide 
bulunmadığımı, 

b)  Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim 
de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar 
çerçevesinde şirketin 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 ve/veya yönetim 
kurulu üyesi olarak görev almadığımı, 

c)  Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi 
yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, 

ç)  Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye 
olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı 
çalışmadığımı/çalışmayacağımı, 

d)  31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik 
olduğumu, 

e)  Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki 
çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate 
alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye 
sahip olduğumu, 

f)  Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam 
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından 
görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,    

g)  Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği 
yapmadığımı, 

ğ)  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 yapmadığımı,  

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu 
beyan ederim. 

 
 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım. 
 
22 Şubat 2022 
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Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 
 
Prof. Dr. Güler ARAS 
 

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurucu 
direktörlüğünü yürüten ve Finans Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapan Güler Aras, 
uzun yıllar İİBF Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür. 
Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ile 
akademide çok sayıda araştırma merkezinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini 
yapmıştır. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri`nde çeşitli üniversitelere misafir profesör ve 
araştırmacı olarak davet edilen Prof. Aras, 2014-2015 döneminde Georgetown Üniversitesi 
McDonough School of Business, Finansal Piyasalar ve Politikalar Merkezinde misafir profesör 
olarak bulunmuş, önemli proje ve araştırmalarını orada sürdürmüştür.  Çok sayıda akademik 
derginin danışma ve yayın kurulunda bulunan olan Prof. Aras Emerald tarafından yayınlanan 
“Journal of Capital Market Studies” dergisinin kurucu editörlüğünü yürütmektedir. Finans, 
sermaye piyasası, bankacılık, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve entegre raporlama 
alanlarında yayınlanmış çoğunluğu uluslararası, 25`in üzerinde kitap, çok sayıda makale ve 
tebliğ olmak üzere 300’den fazla eseri ve çeşitli ödülleri ile ulusal ve uluslararası tamamlanmış 
çok sayıda projesi bulunan Aras aynı zamanda Dünya Gazetesindeki köşesinde düzenli olarak 
yazmaktadır. Prof. Aras, özellikle sermaye piyasalarının gelişimi ve yatırımcı güveninin 
sağlanması çerçevesindeki çalışmalarını uzun yıllardır bulunduğu her platformda 
sürdürmektedir. Aras, ‘Entegre Raporlama’ ve ‘Kurumsal Sürdürülebilirlik’ konularında önemli 
çalışmalara imza atmış olup, bu konulardaki gelişmelerin Türkiye’de öncülüğünü yapmıştır. 
Uluslararası Değer Yaratma Vakfı’nın (IIRC) resmi üyesi olan Türkiye Entegre Raporlama 
Derneği’nin (ERTA) kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Prof. Aras 2020 yılında “Türkiye’ye 
Cesaret Veren Kadınlar” listesinde yer almıştır. Prof. Aras, mevcut görevlerinin yanı sıra çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşunun çalışma komisyonlarında aktif olarak görev almıştır. Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı çalışma 
ve strateji komisyonlarında ve Kalkınma Planları Hazırlık İhtisas Komisyonlarında görev 
yapmıştır. Prof. Aras, 2016-2020 yıllarında iki dönem Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.  

 

 


