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Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2015 tarihinde saat 

14:00’da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkışla 

Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans 

Salonu’nda yapılacaktır. 

 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe 

uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, No: 11, Beyoğlu, 

İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akisgmy.com adresindeki Şirketimizin 

kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı ‘Vekaleten Oy 

Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde (‘Tebliğ’) öngörülen 

hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, 

EK-1’deki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ’de belirlenen esaslara 

uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde 

Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda EK-1’deki 

vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla 

veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya 

noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle 

vekil tayin edebilirler. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula 

fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. 

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli 

elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin 

öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na 

kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik 

imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda 

genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.   

 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 

28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 

28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında 

Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 

işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün 

olmayacaktır.  

 

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde 

başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde 

hazır bulunması rica olunur. 

 

 

http://www.akisgmy.com/


Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız 

Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil 

Tasarısı ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 

gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve 

toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi 

içinde Şirket merkezimizde, www.akisgmy.com adresindeki Şirketin kurumsal internet 

sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Sayın Pay 

Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

Sayın Pay Sahiplerine duyurulur. 

 

Saygılarımızla, 

 

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  

ANONİM ŞİRKETİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akisgmy.com/
http://www.kap.gov.tr/


SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer 

alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan 

gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu 

bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

1.  Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık 

Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden 

Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi: 

 

 Şirketin 200.000.000,00-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, 

tamamı ödenmiş 200.000.000,00-TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk 

Lirası) itibari değerde 200.000.000-adet paya bölünmüştür.  

 

 Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır. 

 

 Şirketimizin paylarının 19.422.648,65-TL’lik kısmı nama (A) Grubu, 180.577.351,35-

TL’lik kısmı ise hamiline (B) Grubudur. Şirketimizin nama (A) Grubu paylarının, Şirket 

yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcuttur.  

 

 Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır: 

 

HİSSEDAR 
Sermayedeki Payı 

(TL) 

Sermaye Oranı 

 (%) 

Oy Hakkı  

(Pay Adedi) 

Oy Hakkı   

Oranı (%) 

Akkök Holding A.Ş. 63.065.857,26 31,53 63.065.857,26 31,53 

Ali Raif Dinçkök 40.910.343,60 20,45 40.910.343,60 20,45 

Nilüfer Dinçkök Çiftçi 25.741.468,71 12,87 25.741.468,71 12,87 

Raif Ali Dinçkök 12.430.496,69 6,22 12.430.496,69 6,22 

Diğer ve Halka Açık Kısım* 57.851.833,74 28,93 57.851.833,74 28,93 

TOPLAM 200.000.000,00 100,00 200.000.000 100,00 

 

*Sermayedeki Payı %5’in altında kalan ortakları ve Halka Açık Kısmı göstermektedir. 

 

2.  Şirketimizin Ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen Veya 

Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde 

Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin 

Gerekçeleri Hakkında Bilgi: 

 

 Şirketimizin ve bağlı ortaklığının 2014 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve 2015 yılı 

hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 

faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 



3.  Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, 

Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu 

Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde 

Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle 

İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve 

Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini 

Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi: 

 

 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin 

azline, değiştirilmesine veya seçimine ilişkin madde yer almamaktadır. 

 

 Yönetim Kurulu üyelerimiz, 17.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel 

kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.  

 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz: 

Adı Soyadı Unvanı 
İcracı/İcracı 

Olmayan 

Görev 

Başlangıç  
Süre 

Mehmet Ali BERKMAN Yönetim Kurulu Başkanı İcracı Olmayan 17.05.2013 3 Yıl 

Raif Ali DİNÇKÖK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı 17.05.2013 3 Yıl 

Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan 17.05.2013 3 Yıl 

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan 17.05.2013 3 Yıl 

İhsan Gökşin DURUSOY Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür İcracı 17.05.2013 3 Yıl 

Alize Dinçkök EYÜBOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı 17.05.2013 3 Yıl 

Uzay KOZAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan 17.05.2013 3 Yıl 

Hüseyin Ersin TAKLA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan 17.05.2013 3 Yıl 
 

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı 

İlişkileri Bölümü’ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun 

Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler 

İle Ret Gerekçeleri: 

 

 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 01.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul 

Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir. 

 

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda, İlgili Yönetim Kurulu 

Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri: 

 

           Yönetim Kurulunca esas sözleşme tadili ile ilgili olarak alınan karar ve T.C. 

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nca 27.02.2015 tarihinde 2106 sayı ile ve T.C. Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı’nca 04.03.2015 tarihinde 67300141/431.02 sayı ile onaylanan esas 

sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri aşağıda arz edilmiştir: 

 

 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’nin Yönetim 

Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları 

almışlardır:  

 



1- Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 

200.000.000,00-TL’den 500.000.000,00-TL’ye yükseltilmesine, bu amaçla Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine, kayıtlı sermaye 

tavanının artırılması için izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, 

 

2- Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirket’in Amacı ve Faaliyet Konusu’ başlıklı 5. 

maddesinin, ‘İmtiyazlı Menkul Kıymetler’ başlıklı 9. maddesinin, ‘Portföyün İdaresi ve 

Portföy Sınırlamaları’ başlıklı 10. maddesinin, ‘Özellik Arz Eden Kararlar’ başlıklı 16. 

maddesinin, ‘Şirket’in Yönetim ve Temsili’ başlıklı 18. maddesinin, ‘Yöneticilere İlişkin 

Yasaklar’ başlıklı 21. maddesinin, ‘Denetçi’ başlıklı 23. maddesinin, ‘Genel Kurul 

Toplantıları’ başlıklı 25. maddesinin ve ‘Temsilci Tayini’ başlıklı 28. maddesinin de tadil 

edilmesine,   

 

3- Tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu’na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na 

sunularak gerekli izinlerin alınmasına ve tadil tasarısının genel kurulun onayına arz 

edilmesine, 

 

4- İşbu kararın kamuya açıklanmasına,  

 

 karar verilmiştir. 
 

 

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL 

 

ŞİRKET’İN AMACI VE FAALİYET 

KONUSU 

 

MADDE 5- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin 

düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal 

etmek ve esas olarak gayrimenkullere, 

gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası 

araçlarına, gayrimenkul projelerine ve 

gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak 

üzere faaliyet gösteren bir sermaye piyasası 

kurumudur. 

 

 

 

ŞİRKET’İN AMACI VE FAALİYET 

KONUSU 

 

MADDE 5- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun  

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin 

Esaslar Tebliği’nde belirlenmiş usul ve esaslar 

dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, 

gayrimenkule dayalı haklar, ana faaliyet 

konularına ilişkin gayrimenkul veya gayrimenkul 

projelerine bağlı olarak yürütülen ve arızi nitelik 

taşıyan altyapı yatırım ve hizmetleri, sermaye 

piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters 

repo işlemleri, Türk Lirası cinsinden vadeli 

mevduat veya katılma hesabı, yabancı para 

cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat veya özel 

cari ve katılma hesapları ile iştirakler ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer varlık ve 

haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla 

faaliyet gösteren ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 48. maddesinde sınırı çizilen 

faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin 

Esaslar Tebliği’nde izin verilen diğer faaliyetlerde 

bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. 

 



SERMAYE VE PAYLAR 

MADDE 8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre 200.000.000,00-TL (ikiyüz 

milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına 

sahip  olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari 

değerde 200.000.000- (ikiyüz milyon) adet paya 

bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 

yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin 

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 

Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak 

suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki 

alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye 

tavanından çıkmış sayılır.  

 

Şirket’in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 

sermayesi 200.000.000,00-TL (ikiyüzmilyon 

Türk Lirası) olup, 19.422.648,65-TL’lik kısmı 

nama (A) Grubu, 180.577.351,35-TL’lik kısmı 

ise hamiline (B) Grubu paylardır. Bu sermaye, 

1,00-TL itibari değerde 200.000.000,00 adet paya 

ayrılmıştır. 

 

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 

128.200.841,36-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa 

artırılan 71.799.158,64-TL’nin, 21.799.158,64 

TL’si “Sermaye Düzeltmeleri Olumlu Farkları” 

hesabı kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan, 

50.000.000-TL’si ise nakden  karşılanmak 

suretiyle karşılanmıştır. 

 

(A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline 

yazılıdır. Nama yazılı payların devri 

kısıtlanamaz. 

 

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 

seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.  

 

Şirket ortaklarından Ali Raif DİNÇKÖK lider 

sermayedardır. Lider sermayedara ait 16.600.001-

TL’lik tutarı temsil eden 16.600.001-adet pay ile 

lider sermayedara ait Şirket’te yönetim 

hakimiyeti sağlayacak orandaki imtiyazlı paylar, 

asgari halka açıklık oranını temsil eden payların 

halka arz suretiyle satış süresinin bitimini izleyen 

iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Söz 

konusu devir yasağına rağmen, lider sermayedar 

tarafından bu süre içerisinde gerçekleştirilen pay 

SERMAYE VE PAYLAR 

MADDE 8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine göre 500.000.000,00-TL (beşyüz 

milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına 

sahip  olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari 

değerde 500.000.000 (beşyüz milyon) adet paya 

bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 

sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 

yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 

kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 

ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk 

genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki 

alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık 

dönemler itibarıyla genel kurul kararı ile 

uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararı ile 

sermaye artırımı yapamaz.  

 

Şirket’in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 

sermayesi 200.000.000,00-TL (ikiyüzmilyon Türk 

Lirası) olup, işbu sermayenin 19.422.648,65-

TL’lik kısmı nama (A) Grubu, 180.577.351,35-

TL’lik kısmı ise hamiline (B) Grubu paylardan 

oluşmaktadır. Bu sermaye, 1,00-TL itibari 

değerde 200.000.000-adet paya ayrılmıştır. 

 

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş 

sermayesi olan  200.000.000,00-TL’nin: 

 

- 133.000.004,00-TL’lik kısmı nakden, 

 

- 45.200.837,36-TL’lik kısmı birleşme işlemi 

neticesinde, 

 

- 21.799.158,64-TL’lik kısmı “Sermaye 

Düzeltmeleri Olumlu Farkları” hesabı 

kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan  

 

karşılanmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu 

paylar hamiline yazılıdır.  

 

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 

seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.  

 

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı 

sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal 



devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. 

 

Halka arzdan önce Şirket paylarının devri 

herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu madde 

kapsamındaki pay devirlerinde, Şirket’te pay 

edinecek yeni pay sahipleri için de kurucularda 

aranan şartlar aranır. 

 

(A) Grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. 

 

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı 

sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi arttırmaya nominal 

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, 

pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 

sınırlandırılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin 

haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve 

primli pay ihracı konusunda karar almaya 

yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama 

yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar 

karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar 

karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. 

Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay 

alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni 

payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı 

olarak çıkarılır.  

 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı 

kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı 

kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç 

edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda 

alınabilir. 

 

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, 

pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 

sınırlandırılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin 

haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve 

primli pay ihracı konusunda karar almaya 

yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama 

yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 

açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar 

karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar 

karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. 

Ancak, Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni 

pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak 

yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı 

olarak çıkarılır.  

 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı 

kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile 

halka arz edilir. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 

esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda 

alınabilir. 

 

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER 

MADDE 9- Yönetim Kurulu üyelerinin 

seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan 

paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul 

kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir 

şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı 

da dâhil imtiyaz yaratılamaz. 

 

İmtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası 

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER 

MADDE 9- Yönetim Kurulu üyelerinin 

seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan 

paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul 

kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrasında 

hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme 

imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz. 

 

Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan 



Kurulu’nun iznine tabidir. Şirkette yönetim 

hâkimiyetini sağlayacak orandaki imtiyazlı 

payların asgari halka açıklık oranını temsil eden 

payların halka arz suretiyle satış süresinin 

bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider 

sermayedar tarafından iktisap edilmesi 

gerekmektedir.  

 

miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir.  

 

 

 

 

 

 

PORTFÖYÜN İDARESİ VE PORTFÖY 

SINIRLAMALARI 

MADDE 10- Şirket portföyünün idaresinde 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 

uyulur.  

 

Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklığı 

olarak Şirket portföyünü sektör, bölge ve 

gayrimenkul bazında çeşitlendirerek uzun vadeli 

yönetme esasını benimsemiştir.   

 

Şirket portföyünün oluşturulmasında ve 

yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur. 

 

PORTFÖYÜN İDARESİ VE PORTFÖY 

SINIRLAMALARI 

MADDE 10- Şirket portföyünün idaresinde 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.  

 

Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak 

Şirket, portföyünü sektör, bölge ve gayrimenkul 

bazında çeşitlendirerek uzun vadeli yönetme 

esasını benimsemiştir.   

 

Şirket portföyünün oluşturulmasında ve 

yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur. 

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR 

MADDE 16-  Şirket ile aşağıda (A) bendinde 

sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan 

hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile 

alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte 

Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına 

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya 

açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul 

toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi 

verilmesi gerekir. 

 

A- Taraflar 

 

a) Şirket’de sermayenin %10 veya üzerinde 

paya veya bu oranda oy hakkına sahip 

pay sahipleri, 

b) Şirket’de yönetim kuruluna aday 

gösterme imtiyazını içeren pay sahipleri, 

c) Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket, 

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların 

%10’dan fazla paya veya bu oranda oy 

hakkına sahip oldukları diğer şirketler, 

e) Şirketin iştirakleri, 

f) Şirket’e işletmecilik hizmeti veren 

şirketler. 

 

B- Özellik arz eden kararlar 

 

a) Şirket portföyüne varlık alınmasına, 

kiralanmasına veya Şirket portföyünden 

varlık satılmasına, kiraya verilmesine 

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR 

MADDE 16-  Şirket ile aşağıda (A) bendinde 

sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde 

sayılan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacı ile 

alınan yönetim kurulu kararlarının  Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya 

açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 

kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile 

alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul 

toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi 

verilmesi gerekir. 

 

A- Taraflar 

 

1. Şirket’te sermayenin % 20 veya üzerinde 

paya veya bu oranda oy hakkına sahip 

ortaklar, 

2. Şirket’te yönetim kuruluna aday gösterme 

imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, 

3. (1) ve (2) numaralı alt bentlerde 

sayılanların % 20’den fazla paya veya bu 

oranda oy hakkına sahip oldukları diğer 

şirketler, 

4. Şirket’in iştirakleri, 

5. Şirket’e işletmecilik hizmeti veren 

şirketler, 

6. Şirket’e portföy yönetim hizmeti veren 

şirketler, 

7. Şirket’e danışmanlık hizmeti veren 

şirketler, 

8. Şirket’e inşaat hizmeti verecek 



ilişkin kararlar, 

b) Şirketin portföyündeki varlıkların 

pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin 

belirlenmesine ilişkin kararlar, 

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, 

d) Şirketin paylarının halka arzında, satın 

alma taahhüdünde bulunan aracı 

kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar, 

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin 

kararlar, 

f) Şirkete mali, hukuki veya teknik 

danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya 

tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin 

kararlar, 

g) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya 

müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya 

tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin 

kararlar, 

h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç 

ettiği menkul kıymetlerin şirket 

portföyüne alınmasına ilişkin kararlar, 

i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek 

gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine 

ilişkin kararlar, 

j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) 

bendinde sayılan taraflardan herhangi 

birisinin lehine sonuç doğurucu 

nitelikteki kararlar. 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 

Şirket’in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uyulur. 

 

müteahhitler, 

9. Şirket’in ortak olduğu bir adi ortaklığın 

diğer ortakları, 

10. Şirket’in ilişkili tarafları. 

 

B- Özellik arz eden kararlar 

 

1. Şirket tarafından varlık alınmasına, 

satılmasına, kiralanmasına veya 

kiraya verilmesine ilişkin kararlar, 

2. Şirket’in portföyündeki varlıkların 

pazarlamasını gerçekleştirecek  

şirketlerin belirlenmesine ilişkin 

kararlar, 

3. Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin 

kararlar, 

4. Şirket’in paylarının halka arzında, 

satın alma taahhüdünde bulunan 

yatırım kuruluşlarının belirlenmesine 

ilişkin kararlar, 

5. Ortak yatırım yapılmasına ilişkin 

kararlar, 

6. Şirkete mali, hukuki veya teknik 

danışmanlık hizmeti verecek gerçek 

veya tüzel kişilerin belirlenmesine 

ilişkin kararlar, 

7. Şirket’e proje geliştirme, kontrol veya 

müteahhitlik, işletmecilik veya 

portföy yönetimi hizmeti verecek 

gerçek veya tüzel kişilerin 

belirlenmesine ilişkin kararlar, 

8. (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin 

ihraç ettiği sermaye piyasası 

araçlarının Şirket portföyüne 

alınmasına ilişkin kararlar, 

9. Adi ortaklık kurulmasına veya 

mevcut bir adi ortaklığın 

faaliyetlerine son verilmesine ilişkin 

kararlar, 

10. Şirket ile ilişkili taraflar arasında mal 

ve hizmet alımına dayanan işlemlere 

ilişkin kararlar, 

11. Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) 

bendinde sayılan taraflardan herhangi 

birisinin lehine sonuç doğurucu 

nitelikteki kararlar. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17 nci maddesinin 

üçüncü fıkrası kapsamına giren bir ilişkili taraf 

işleminde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 

olumsuz oy vermesi nedeniyle oybirliğinin 

sağlanamamış olması halinde anılan kanun 

maddesi hükmü uygulanır. 

 



Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 

Şirket’in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uyulur. 

 

ŞİRKET’İN YÖNETİM VE TEMSİLİ 

MADDE 18-  Şirket, Yönetim Kurulu tarafından 

yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim 

kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca 

kendisine verilen görevleri ifa eder. 

 

Yönetim Kurulu bir iç yönerge düzenleyerek 

yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç 

Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye 

devredebilir. Yönetim Kurulu ticari mümessil ve 

ticari vekiller atayabilir.  

 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

maddesine göre Şirketin temsil veya idare 

yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim 

kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye 

veya en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte 

pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan 

müdürlere bırakabilir. 

 

Murahhas azaların ve müdürlerin görev ve 

yetkileri yönetim kurulu tarafından tayin olunur. 

 

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile 

yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü 

takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi 

üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar 

dairesinde taksim edileceğini tespit eder. 

 

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler 

akdedebilir.  

 

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve 

Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, 

çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi 

için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve 

Şirket'i ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin 

imzasını taşıması gereklidir. 

 

ŞİRKET’İN YÖNETİM, TEMSİL VE 

İLZAMI 

MADDE 18-  Şirket, Yönetim Kurulu tarafından 

yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. 

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve 

genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. 

 

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, 

yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç 

yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye 

devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin 

yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan 

görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle 

kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü 

olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine 

pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini 

ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, 

bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.  

 

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim 

kurulunun tüm üyelerine aittir. 

 

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere 

yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil 

yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya 

müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az 

bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz 

olması şarttır. 

 

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler 

akdedebilir.  

 

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve 

Şirket’i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, 

çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi 

için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve 

Şirket’i ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin 

imzasını taşıması gereklidir. 

 

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR 

MADDE 21- Yönetim kurulu üyeleri, yönetim 

kurulunun alacağı kararlarda taraf olan 

kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre 

bağımsız olmaması durumunda, bu hususu 

gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna 

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR 

MADDE 21- Yönetim kurulu üyeleri, yönetim 

kurulunun alacağı kararlarda taraf olan 

kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması 

durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte 



bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle 

yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret 

Kanunu’nun "Müzakereye Katılma Yasağı" 

başlıklı 393. maddesi hükmü saklıdır.  

 

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve 

uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması 

zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun 

ilgili maddelerine uygun hareket edilir. 

 

 

yönetim kuruluna bildirmek ve her halükarda 

toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu 

hususta Türk Ticaret Kanunu’nun ‘Müzakereye 

Katılma Yasağı’ başlıklı 393. maddesi hükmü 

saklıdır.  

 

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve 

uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması 

zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun 

ilgili maddelerine uygun hareket edilir. 

 

DENETÇİ 

MADDE 23- Her faaliyet dönemi itibariyle 

Genel Kurul tarafından denetçi seçilir. Seçimden 

sonra, Yönetim Kurulu gecikmeksizin denetleme 

görevinin hangi denetçiye verildiğini Ticaret 

Sicili’ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.  

 

Şirketin hesap ve işlemleri ile mevzuatta 

öngörülen diğer hususların denetimi hakkında 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’nın, ilgili hükümleri uygulanır. 

DENETÇİ 

MADDE 23- Bağımsız denetimde Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan 

Şirket’in genel kurulunca her faaliyet dönemi 

itibariyle bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, 

yönetim kurulu, denetleme görevini hangi 

denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline 

tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 

internet sitesinde ilan eder. 

 

Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporunun denetiminde Türk Ticaret 

Kanunu’nun 397 ila 406 ncı maddesi hükümleri 

ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI  

MADDE 25- Genel kurul, olağan ve olağanüstü 

olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümleri ve Genel Kurul çalışma esas 

ve usulüne ilişkin İç Yönerge hükümleri uyarınca 

toplanır ve karar alır. Olağan genel kurul, 

Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay 

içinde ve yılda en az 1 defa toplanır ve Türk 

Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmünde yer 

alan konulara ilişkin müzakere yapılır, karar 

alınır.Olağanüstü genel kurul, gerektiği takdirde 

kanun ve bu EsasSözleşme’de yazılı hükümlere 

göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü 

genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne 

göre ilan olunur.  

 

Genel Kurul toplantıları Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 29. maddesinde belirtilen esaslar 

çerçevesinde yapılır. 

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret 

Kanunu’nun 414 üncü maddesi; genel kurula 

katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak ise Türk 

Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesi uygulanır. 

 

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her 

GENEL KURUL TOPLANTILARI  

MADDE 25- Genel kurul, olağan ve olağanüstü 

olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümleri ve Genel Kurul çalışma esas 

ve usulüne ilişkin İç Yönerge hükümleri uyarınca 

toplanır ve karar alır. Olağan genel kurul, her 

faaliyet döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde 

ve yılda en az 1 defa toplanır ve Türk Ticaret 

Kanunu’nun 409. maddesi hükmünde yer alan 

konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. 

Olağanüstü genel kurul, gerektiği takdirde kanun 

ve bu Esas Sözleşme’de yazılı hükümlere göre 

toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel 

kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre 

ilan olunur.  

 

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim 

kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye 

memurları da, görevleri ile ilgili konular için, 

genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim 

kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, 

toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması 

veya mevcut olmaması durumlarında, 

mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel 

kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret 

Kanunu’nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri 



pay için bir (1) oy hakkı vardır.  

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve 

karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 

tabidir. 

 

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim 

kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye 

memurları da, görevleri ile ilgili konular için, 

genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim 

kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, 

toplantı nisabının oluşmasına imkan 

bulunmaması veya mevcut olmaması 

durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay 

sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. 

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden 

izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye 

Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt 

Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay sahipleri 

çizelgesi”ne göre hazırlar. 

 

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul 

toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin 

yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 

Madde 419 uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve 

usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel 

Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge 

tescil ve ilan ettirilir. 

 

Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu 

üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında 

sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve 

gündemde özellik arz eden konularda 

açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en 

az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır 

bulunur.  

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA 

ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM 

 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 

bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 

elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim 

Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 

hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılmalarına, görüş 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel 

kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 

saklıdır. 

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve 

usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve 

asgari olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek 

suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, 

toplantının açılması, toplantı başkanlığının 

oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve 

yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden 

önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem 

maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, 

oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının 

düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak 

işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, 

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul 

toplantısına ilişkin belgeler, iç Yönergede 

öngörülmemiş durumlar, iç Yönergenin kabulü ve 

değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge 

hazırlar ve genel kurulun onayından sonra 

yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan 

edilir. 

 

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden 

izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye 

Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt 

Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay sahipleri 

çizelgesi”ne göre hazırlar. 

 

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir 

oy hakkı vardır.  

 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve 

karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine tabidir. 

 

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul 

toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin 

yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 

Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu 

üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında 

sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve 

gündemde özellik arz eden konularda 

açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az 

bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır 

bulunur. 

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA 

ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM 

 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 

bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 



oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında 

esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş 

olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde 

belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 

 

Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 

ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 

İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak 

sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik 

ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, 

öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 

imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 

sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 

tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin 

bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem 

üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, 

anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

haklarını kullanabilmesi sağlanır.Genel kurula 

çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası 

Mevzuatı uygulanır.  

 

 

TEMSİLCİ TAYİNİ 

MADDE 28- Genel Kurul toplantılarında pay 

sahipleri kendilerini Türk Ticaret Kanunu’nun ve 

Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine 

göre diğer pay sahipleri veya hariçten tayin 

edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. 

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından 

başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip 

oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir 

payın birden çok maliki bulunması durumunda 

söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci 

marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. 

 

Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, 

aksine karar olmadıkça, işbu belgeler hukuken 

bunların devamı sayılan toplantı için de 

geçerlidir. 

 

Temsilci veya vekil, yetki veren ortağın belgede 

belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi 

veren kişinin belgede belirtmiş olduğu istek 

doğrultusunda kullanmak zorundadır. 

 

Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla 

sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi 

temsilci olarak atanabilir. Katılma haklarını 

temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin 

talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz 

kılmaz. 

TEMSİLCİ TAYİNİ 

MADDE 28- Pay sahibi, paylarından doğan 

haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi 

katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan 

bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci 

olarak genel kurula yollayabilir. 

 

Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla 

sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi 

temsilci olarak atanabilir. 

 

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, 

temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık 

oyu geçersiz kılmaz. 

 

Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, 

aksine karar olmadıkça, yetki belgeleri, hukuken 

bunların devamı sayılan toplantı için de geçerlidir. 

  

 

 

 



01.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 

MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

1. Toplantının Açılışı Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 

 

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirket’in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri 

doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı 

Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.  

 

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2014 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun 

Okunması Ve Müzakeresi,  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel 

Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik 

genel kurul portalında, KAP’ta ve Şirketimizin www.akisgmy.com adresindeki kurumsal 

internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan ve içerisinde Kurumsal 

Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 

müzakereye açılacaktır. 

 

3. 2014 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç 

(3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel 

kurul portalında, KAP’ta ve Şirketimizin www.akisgmy.com adresindeki kurumsal 

internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim 

Raporu okunacaktır. 

 

4. 2014 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç 

(3) hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, 

KAP’ta ve Şirketimizin www.akisgmy.com adresindeki kurumsal internet sitesinde 

saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda 

ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır. 

 

5. Şirketin 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra 

Edilmeleri, 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 

2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına 

sunulacaktır. 

 

 

 



6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının 

belirlenmesi, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç 

(3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel 

kurul portalında, KAP’ta ve Şirketimizin www.akisgmy.com adresindeki kurumsal 

internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu’nun Kar 

Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. 

 

Kar Dağıtım Tablosu EK-2’de, Kar Dağıtım Teklifi EK-3’te sunulmuştur. 

 

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 

Ücretlerinin Belirlenmesi, 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer 

alan esaslar çerçevesinde 2015 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri 

belirlenecektir. 

 

8. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ Ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca 

Ve Yönetim Kurulu’nun Konuya İlişkin Kararına İstinaden Bağımsız Denetçi 

Seçiminin Onaya Sunulması, 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız 

Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2015 yılı 

dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu 

Komite’nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim 

kuruluşunun seçimi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

9. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu 

Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci 

Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri  Hısımlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar 

Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Bir İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya 

Bağlı Ortaklıklarının İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi 

Veya Başkası Hesabına Yapması Ya Da Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka 

Ortaklığa Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda; Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Pay Sahiplerine Bu 

İşlemlere İlişkin Olarak Bilgi Verilmesi, 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK’nın ‘Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma 

Yasağı’ başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ‘Rekabet Yasağı’ başlıklı 396. Maddesi 

çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. 28.03.2014 

tarihinde yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine 

Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler 

verilmiştir. 

 

SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi 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. 

 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 

Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

 

10. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. Madde Hükümlerinde Belirtilen İzin Ve 

Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi,  

 

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin 

verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2014 Yılında 

Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 No.lu Kurumsal 

Yönetim İlkesi gereğince, 2014 yılında yapılan toplam 170.475,40-TL tutarındaki 

bağışlarla ilgili Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

 

12. Semaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Şirketin Bilgilendirme 

Politikasının Pay Sahiplerinin Bilgisine Sunulması, 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde yönetim 

kurulumuzca yeniden düzenlenen Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” (EK-4) 

ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 

 

13.  Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Şirketimiz 

Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle 

Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi, 

 

Şirketimiz tarafından 2014 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet 

verilmediği hususunda Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.  

 

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (III-48.1) Sayılı ‘Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Yapılan 

İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,  

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-48.1) 37. maddesi 

uyarınca ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen alım/satım işlemleri ile 2014 

yılında yapılan kira kur sabitlemeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.  

 

 

 

 



15. Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Olan Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının 

200.000.000,00-TL’den 500.000.000,00-TL’ye Yükseltilmesi Amacı İle Şirket Esas 

Sözleşmesi’nin ‘Sermaye Ve Paylar’ Başlıklı 8. Maddesinin Tadil Edilmesine Ve 

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirket’in Amacı Ve Faaliyet Konusu’ Başlıklı 5. 

Maddesinin, ‘İmtiyazlı Menkul Kıymetler’ Başlıklı 9. Maddesinin, ‘Portföyün İdaresi 

Ve Portföy Sınırlamaları’ Başlıklı 10. Maddesinin, ‘Özellik Arz Eden Kararlar’ 

Başlıklı 16. Maddesinin, ‘Şirket’in Yönetim Ve Temsili’ Başlıklı 18. Maddesinin, 

‘Yöneticilere İlişkin Yasaklar’ Başlıklı 21. Maddesinin, ‘Denetçi’ Başlıklı 23. 

Maddesinin, ‘Genel Kurul Toplantıları’ Başlıklı 25. Maddesinin Ve ‘Temsilci Tayini’ 

Başlıklı 28. Maddesinin de Tadil Edilmesine İlişkin Tadil Tasarısının Genel Kurulun 

Onayına Sunulması.   

 

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nca 27.02.2015 tarihinde 2106 sayı ile ve T.C. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 04.03.2015 tarihinde 67300141/431.02 sayı ile 

onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000,00-TL’den 500.000.000,00-

TL’ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8. maddesinin ve ayrıca Şirket 

Esas Sözleşmesi’nin 5., 9., 10., 16., 18., 21., 23., 25. ve 28. maddelerinin tadil edilmesine 

ilişkin tadil tasarısı genel kurulun onayına sunulacaktır. 

 

 

 

     EKLER : 

 

    1. Vekaletname Örneği, 

    2. Kar Dağıtım Tablosu, 

    3. Kar Dağıtım Teklifi, 

    4. Bilgilendirme Politikası. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-1 

VEKALETNAME 

 

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’nin 01.04.2015 tarihinde saat 

14:00’da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, 

Efes Bizans Salonu’nda yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda 

belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte 

bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 

......................................’yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz. 

 

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek 

temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  

 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini 

işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul 

tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.  

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının 

oluşturulması, 

   

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılına 

ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve 

müzakeresi, 

   

3. 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun 

okunması, 

   

4. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, 

müzakeresi ve tasdiki, 

   

5. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı 

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

   

6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve 

kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 

   

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 

belirlenmesi, 

   

8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Türk Ticaret 

Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya 

   



ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi 

seçiminin onaya sunulması, 

9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay 

sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari 

sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve 

ikinci dereceye kadar kan ve sıhri  hısımlarının, 

Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına 

neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya 

Şirketin 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; Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği 

uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak 

bilgi verilmesi, 

   

10. Türk  Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. 

madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin 

Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi, 

   

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 

Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve 

yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

   

12. Semaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

uyarınca Şirketin bilgilendirme politikasının pay 

sahiplerinin bilgisine sunulması, 

   

13. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi 

uyarınca 2014 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü 

kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve 

kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere 

ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

   

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (III-48.1) 

sayılı ‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin 

Esaslar Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca 2014 

yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine 

bilgi verilmesi, 

   

15. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan 

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 

200.000.000,00-TL’den 500.000.000,00-TL’ye 

yükseltilmesi amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 

‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 8. maddesinin tadil 

edilmesine ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi’nin 

‘Şirket’in Amacı ve Faaliyet Konusu’ başlıklı 5. 

maddesinin, ‘İmtiyazlı Menkul Kıymetler’ başlıklı 9. 

maddesinin, ‘Portföyün İdaresi ve Portföy 

Sınırlamaları’ başlıklı 10. maddesinin, ‘Özellik Arz 

Eden Kararlar’ başlıklı 16. maddesinin, ‘Şirket’in 

Yönetim ve Temsili’ başlıklı 18. maddesinin, 

‘Yöneticilere İlişkin Yasaklar’ başlıklı 21. 

maddesinin, ‘Denetçi’ başlıklı 23. maddesinin, 

‘Genel Kurul Toplantıları’ başlıklı 25. maddesinin 

ve ‘Temsilci Tayini’ başlıklı 28. maddesinin de tadil 

edilmesine ilişkin tadil tasarısının genel kurulun 

onayına sunulması. 

   

 



(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar 

taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık 

haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 

belirtilir. 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 

belirtir.  

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula 

katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından 

temsilini onaylıyorum.  

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

İMZASI 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 

zorunludur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-2     KAR DAĞITIM TABLOSU 

 

200.000.000,00

3.832.488,73

Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.

SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara Göre

3 Dönem Kârı 58.634.016,00 53.803.663,42

4  Vergiler ( - ) 0,00 0,00

5 Net Dönem Kârı ( = )                                              58.634.016,00                                              53.803.663,42    

6 Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 (4.138.504,08)

7 Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.483.257,97 2.483.257,97

8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                                              56.150.758,03    47.181.901,37

9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                                                   170.475,40    

10
Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar 

Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 
                                             56.321.233,43    

-Nakit 10.000.000,00

-Bedelsiz

- Toplam 10.000.000,00

12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0,00

Dağıtılan Diğer Kar Payı 
  2.307.537,90

- Yönetim Kurulu Üyelerine 2.307.537,90

- Çalışanlara

- Pay sahibi dışındaki kişilere

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0,00

15 Ortaklara İkinci Kar Payı 12.692.462,10

16 Genel Kanuni Yedek Akçe 1.500.000,00

17 Statü Yedekleri 0,00 0,00

18 Özel Yedekler 0,00 0,00

19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK 29.650.758,03 20.681.901,37

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0,00 0,00

13

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 

(TL)

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

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

11

Ortaklara Birinci Kar Payı 10.000.000,00

 
 

 

 

NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%)

- 22.692.462,10 -                            40,413456% 0,11346231 11,346231%

TOPLAM 22.692.462,10 -                            40,413456% 0,11346231 11,346231%
NET

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU
TOPLAM DAĞITILABİLİR

 KAR PAYI

TOPLAM 

DAĞITILABİLİR KAR 

PAYI / NET 

DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

HİSSEYE İSABET 

EDEN KAR PAYI

 
 

 



 

 

EK-3                                               KAR DAĞITIM TEKLİFİ 

 

Değerli Ortaklarımız, 

 

Değerli hissedarlarımızla daha evvelce paylaşmış olduğumuz kâr payı dağıtım politikamız 

uyarınca, Şirketimizin 2014 yılı kârı ile ilgili kâr dağıtım önerisi Genel Kurul’un onayına 

sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 

düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 58.634.016,00-TL, 

Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net 

dönem karımız ise 53.803.663,42-TL'dir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 

düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 58.634.016,00-TL tutarındaki net 

dönem karından; 

 

- Yasal kayıtlarımızda yer alan 53.803.663,42-TL tutarındaki net dönem karından 

4.138.504,08 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutarın %5’ine 

tekabül eden 2.483.257,97 TL.’nın T.Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi ve Şirketimizin Esas 

Sözleşmesi’nin 33.maddesi çerçevesinde I.Tertip Yasal Yedek Akçe  olarak ayrılmasını, 

 

- Şirketimizin 200.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin % 5'ine tekabül eden 

10.000.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden 

temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 33. 

Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasını, 

 

- Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklarımıza dağıtılan birinci temettüden sonra kalan tutar olan 

46.150.758,03-TL’nin 2.307.537,90-TL tutarındaki brüt temettünün, Şirketimizin Ana 

Sözleşmesi’nin 33. Madde hükmü uyarınca ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst 

Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi 

olmayan ve icra görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmesini, 

 

- Kalan tutar olan  43.843.220,13-TL'den 12.692.462,10-TL tutarındaki ikinci temettünün 

(1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,06346231-TL, temettü oranı 

brüt % 6,346231'dir), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 33. Madde hükmü çerçevesinde 

ortaklarımıza nakden dağıtılmasını, 

 

- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettü toplamının 22.692.462,10-TL olarak (1,00-

TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,11346231-TL, temettü oranı brüt % 

11,346231) tespit edilmesini, 

 

Yönetim Kurulumuzun bu kar payı dağıtımı teklifini, Genel Kurulumuzun onayına 

sunmaktayız. 

 

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  

ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU 



EK-4 

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI  

 

1. Amaç 

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Akiş ” veya “Şirket”) temel kamuyu 

bilgilendirme politikası, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuoyu, 

ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve sermaye 

piyasası uzmanları (sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, 

sürekli aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamayı amaçlar. Akiş, ticari sır niteliğindeki bilgiler 

hariç olmak üzere, menfaat sahipleri ile bilgi ve açıklama paylaşmanın Şirketin sermaye 

piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır. 

Akiş,  kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası 

Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar; SPK’nın 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilkelerin 

hayata geçirilmesine azami özen gösterir.  

Akiş  Bilgilendirme Politikası, ilgili mevzuatlar esas alınarak oluşturulmuş, yönetim kurulu 

tarafından onaylanmıştır ve tüm menfaat sahiplerine Şirket’in kurumsal internet sitesi  

aracılığı ile duyurulmuştur. 

 

2. Kapsam 

İşbu Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ve Türk 

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Akiş’in kamuyu aydınlatma yöntem ve araçlarının 

belirlenmesi ve ayrıca Akiş’in sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimine ilişkin usul ve 

esaslarının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.   

 

3. Sorumluluk 

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim 

Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve 

izlemek üzere görevlendirilmiştir. 

 

4. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 

hükümleri saklı kalmak üzere, Akiş tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem 

ve araçları aşağıda belirtilmiştir: 

1. Borsa İstanbul’a Kamuya Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla iletilen özel durum 

açıklamaları, 

2. Borsa İstanbul’a KAP aracılığıyla periyodik olarak iletilen finansal tablo ve dipnotları, 

bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,  



3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve 

duyurular, 

4. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,  

5. Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan 

bilgilendirme görüşme ve toplantıları, 

6. Şirket kurumsal internet Sitesi ve bilgi toplumu hizmetleri, E-yönet ekranları, 

7. Telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları, 

8. Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar, 

9. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, 

10.  Sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenen diğer bilgi ve belgeler. 

 

5. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler 

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen 

yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkileri bölümü tarafından 

veya yatırımcı ilişkileri birimi bilgisi dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı ile yazılı 

ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları 

kurumsal iletişim birimi tarafından yerine getirilir.  

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Akiş çalışanları sermaye piyasası 

katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri 

birimine yönlendirilir. 

 

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması 

 

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları “Özel Durumlar Tebliği”ne uygun 

olarak ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin 

koordinasyonunda ilgili birimlerin (hukuk, kurumsal iletişim gibi) tavsiyesi çerçevesinde 

hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan 

yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, 

doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.  

Özel Durum Açıklamaları ve Mali Tablolar, Borsa İstanbul ve SPK’nın konuyla ilgili 

düzenlemeleri çerçevesinde yetkili elektronik imzalarla KAP’a gönderilir ve en geç ertesi gün 

yer alacak şekilde Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanır ve en az beş (5) yıl süreyle 

internet sitesinde saklanır. İlgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde Özel 

Durum Açıklamasının ertelenmesi mümkündür. 

7. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması 

Akiş finansal tabloları, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde üçer aylık dönemlerde, KGK 

tarafından yayımlanan TMS/TFRS esas alınarak hazırlanır. Altı aylık sınırlı inceleme ve yıllık 



finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilir. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde 

Denetimden Sorumlu Komite’den alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına 

sunulan Finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetçi raporu yetkili kişilerce doğruluğunu 

belirtilen  sorumluluk beyanı ile birlikte kamuyu aydınlatma platformu aracılığıyla duyurulur. 

Geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarıŞirket kurumsal internet sitesinde de 

bulunmaktadır. 

 

8. Faaliyet Raporu 

 

Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporları, Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası 

mevzuatına uygun olarak hazırlanır. 3-6-9. Aylara ait Faaliyet raporları ara dönem finansal 

tablolar ile yayınlanır. Yıllık faaliyet raporu,  Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süre 

içerisinde hazırlanır , kamuya duyurulur ve Genel Kurul öncesinde genel kuruldan en az üç 

hafta önce pay sahiplerinin incelemesine sunulur. 

 

9. Kurumsal İnternet Sitesi (www.akisgyo.com) 

 

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında ilgili mevzuatlar çerçevesinde 

zorunlu bilgilerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer 

alan hususlara yer verilir.  

İnternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak 

verilmektedir. 

 

10. İdari Sorumluluğu Olanların Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar 

Listesinin Oluşturulması 

 

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve bu organın üyesi 

olmayan ancak doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve 

Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi 

olan kişiler (‘İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler’) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve 

ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli 

veya arızi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Bu liste, Merkezi Kayıt Kuruluşu 

nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulmuş olup, güncellenmekte ve ayrıca 

kurumsal internet sitesi aracılığıyla da yayınlanmaktadır. Şirket’in ana ortaklığı, bağlı 

ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetici ve ilgili çalışanları da içsel 

bilgilere erişimi olan kişiler arasında değerlendirilmektedir. 

Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına 

ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler 

tarafından SPK’nın ilgili tebliğinde belirtilen bir takvim yılı içerisinde asgari tutarı aşan 

işlemler ile birlikte ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermaye payının söz konusu 



oranların altına düşmesi/üstüne çıkması durumuna neden olan işlemler, işlemi yapan 

tarafından Borsa İstanbul’a bildirilir. 

 

11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi 

İçsel Bilgi olarak tanımlanan bilgiler; Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya 

yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve 

gelişmelerdir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6. Maddesi çerçevesinde; 

1) Şirketimiz; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi 

için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu 

bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. 

2) İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, 

Şirketimiz söz konusu içsel bilgileri Özel Durumlar Tebliği’nde yazılı olan esaslara uygun 

şekilde kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler 

belirtilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda, 

açıklama yapılmayabilir. 

3) Şirketimiz, açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi 

kontrol etmekle yükümlüdür. 

Bu kapsamda şirket; 

a) İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere 

erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapmak, 

b) İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta 

yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile 

ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak, 

c) İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde açıklanmasını sağlamak ile yükümlüdür. 

4) Ertelemenin Şirketimizin meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların 

yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için 

alınan tedbirler yönetim kurulu kararına bağlanır veya yönetim kurulu tarafından yetki 

verilmiş ise belirtilen hususlar hakkında yetki verilen kişinin yazılı onayı alınır. 

5) SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’nin 5.maddesinin ikinci fıkra hükmünde düzenlenen 

durumlarda, anılan kişiler de Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesinde yer alan erteleme 

hakkından yararlanabilir. Bu kişiler tarafından Şirketimize yapılacak bildirim üzerine Özel 

Durumlar Tebliği’nin 6. maddesinin dördüncü fıkra hükmü uygulanır. 

 

 



12. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik 

Tedbirler 

Genel ilke olarak, içsel bilgiye sahip çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum 

niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. 

Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun 

belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin 

sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. Bilginin 

açıklanmasının ertelenmesi halinde ise, erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip 

olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “Akiş İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” 

güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların 

bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. Söz konusu 

içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından 

özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel 

bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede 

bulundukları hususunda bilgilendirilirler. Şirket, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye 

ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına kullanan, danışmanlık, çeviri hizmeti 

gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu 

bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır. 

 

13. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim 

 

Akiş, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme 

yapmaz. Bunun yerine Akiş, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik 

yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli 

unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası 

katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve 

önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.  

 

14. Yüz yüze yapılan toplantılar  

 

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde yüzyüze yapılan toplantılar 

yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Buna karşılık, bu 

toplantılarda, yeni bir bilgilendirme yapılmaz ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve 

özel bilgiler açıklanmaz. 

 

15. Yasaklı  ve Sessiz Dönem 

 

Tüm Şirket ve Şirket’in Bağlı Ortaklıkları/Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklarda içsel bilgi 

veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı 

evde yaşadıkları kişilerin finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının 

hazırlandığı hesap döneminin (altıncı ve yıllık finansal tablolar) bitimini izleyen günden söz 



konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre 

içerisinde Akiş paylarında yasaklı dönem uygulaması nedeniyle işlem yapmaları yasaktır. 

 

Ayrıca, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde şirketin 

mali yapısına ilişkin sorular sessiz dönem uygulaması nedeniyle cevaplanmaz. İlgili SPK 

mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, “sessiz dönem” uygulaması Akiş’i temsil etmeye yetkili 

kişilerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuşma ve duyuru yapmalarına engel 

teşkil etmez. 

 

16.  Basın Yayın Organlarınca Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Yöntem 

 

Akiş, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın 

organlarında Akiş ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her 

sabah, yayınlanan haberler, abone olunan veri yayın aracılığıyla takip edilmektedir. 

Piyasadaki asılsız haberlere ve söylentilere yönelik açıklama yapılması: 

Şirketimiz hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım 

kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla 

ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki 

haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, 

Özel Durumlar Tebliğ’inde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirketimiz tarafından kamuya 

açıklama yapılması zorunludur. Söz konusu yükümlülük, Sermaye Piyasası Kurulu veya ilgili 

borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir. 

 

17. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması 

 

Akiş, SPK’nın Özel Durum Tebliği hükümlerine uygun olarak, zaman zaman geleceğe 

yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul 

varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla 

sapma durumunda revize edilebilir.  

 

18. Analist Raporları 

 

Akiş, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve 

Şirket İnternet Sitesinde yayınlamaz. Akiş, analist raporlarını doğrulamaz, onaylamaz, 

sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep 

halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve 

geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir. 

Akiş, kendisini takip listesine alan analistleri ve bağlı oldukları firmaları İnternet Sitesi’nde 

kamuya açıklar. 


