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İşbu Faaliyet Raporu (‘Rapor’), Türk Ticaret Kanunu’nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Şirketlerin Yıllık Faaliyet 

Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’ hükümleri, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun (II-14.1) sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 8. 

madde hükmü, (II-17.1) sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ilgili madde hükümleri ve (III-48.1) sayılı 

‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 39. madde hükmü uyarınca 

düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2015-31.03.2015 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır. 

 

I – GENEL BİLGİLER  

Şirket bilgileri 

Ticari Ünvanı : Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

İşlem Gördüğü Borsa : BIST 

İşlem Sembolü : AKSGY 

Merkez Adresi : Miralay Şefik Bey Sok. No: 11 Kat :5-6  

   34437 Gümüşsuyu Beyoğlu, İstanbul,Türkiye 

Web Sitesi :www.akisgyo.com 

E-mail : info@akisgyo.com 

Ticaret Sicil Tarihi :22.11.2005 

Ticaret Sicil Numarası :570679 

Vergi Dairesi ve Nosu :Beyoğlu Vergi Dairesi-028 041 4690 

Telefon No : (212) 393 01 00  

Faks No : (212) 393 01 02  

 

Kısaca Akiş GYO 

 

Akkök Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan Akiş GYO, holdingin stratejik iş alanları arasında 
konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki deneyim ve uzmanlığını farklı projelerde değerlendirmek 
amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Akiş GYO, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuruyla 18 Mayıs 2012 tarihinde Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı unvanını almıştır. Ardından 9 Ocak 2013 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye 
başlamıştır. Akiş GYO, “Hayatınızın her metrekaresi daha fazlasını hak ediyor” ilkesiyle gayrimenkul 
sektöründe kalitesi ile farklılaşan projeleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir. 
 
Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, alışveriş 
merkezi yatırımlarına alternatif bir yaklaşımla cadde mağazacılığına yönelen Akiş GYO, bu yatırımlarla 
artıracağı kira gelirleri ile ortaklarına düzenli temettü geliri sağlamayı hedeflemektedir. 
 
Bu strateji ile İstanbul Bağdat Caddesi’nde cadde mağazacılığına yönelik projelere odaklanan Akiş 
GYO, kendi vizyonunu yansıtan sürdürülebilir projeleri kısa sürede geliştirecektir. Kent dokusuna 
uygun olarak sunduğu yaşam alanlarıyla kullanıcılarını özel hissettirecek yüksek kalite standartlarına 

mailto:info@akisgyo.com
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sahip bir proje yaklaşımına sahip olan Akiş GYO, bu bakış açısını cadde mağazacılığında da dünya 
standartlarındaki mimari yaklaşımlarla desteklemektedir.   
 
Akiş GYO; alışveriş merkezi, konut, arsa, fabrika binalarını içeren geniş ve zengin portföy yapısı 
sayesinde yatırımcılara tek bir şirket hisse senedi üzerinden gayrimenkulün farklı alanlarına yatırım 
yapma olanağı sunmaktadır. Doğru zamanda, doğru lokasyonda, yeni trendler yaratan projeleriyle kısa 
sürede sektörün en önemli aktörlerinden biri konumuna gelen Akiş GYO, sürekli değişim içinde 
bulunan sektör eğilimlerini ve sosyo-ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek gayrimenkul 
sektöründe fark yaratacak projelere imza atmaya devam edecektir. 
 
Misyon 

 

Gayrimenkul sektörünün tüm alanlarında devamlı değişim içinde bulunan sektör eğilimlerini ve sosyo-

ekonomik gelişmeleri takip ederek yatırımlar yapmak. 

 

Vizyon 

 

“Hayatınızın her metrekaresi daha fazlasını hak ediyor” ilkesiyle, gayrimenkul sektöründe kalitesi ile 

farklılaşan projeler hayata geçirmek. 

 

Hedefler  

 
Yenilikçi, prestijli ve bulunduğu çevreye çok boyutlu değer katan projelere imza atmak ve gayrimenkul 

sektöründeki yerini güçlendirmek. 

 

Sermaye ve Ortaklık Yapısı   
 

Şirket’in ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:  
 

Sermaye Bilgileri  
 

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000,00 TL  

Ödenmiş Sermayesi                : 200.000.000,00 TL  

 

Ortaklık Yapısı 

 

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

Ali Raif Dinçkök 40.910.343,60 20,45 

Nilüfer Dinçkök Çiftçi 25.741.468,71 12,87 

Raif Ali Dinçkök 12.430.496,69 6,22 

Diğer ve Halka Açık Kısım 57.851.833,74 28,93 

  200.000.000,00 100,00 

 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 19.422.649 adet pay karşılığı 19.422.649 TL’den ve 

B grubu 180.577.351 adet pay karşılığı 180.577.351 TL’den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu 

paylar hamiline yazılıdır. 
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Yönetim Kurulu ve Komiteler  
 

Yönetim Kurulu: 
 

 

Adı Soyadı Ünvanı 
Görev 

Başlangıç  
Süre 

Mehmet Ali BERKMAN Yön. Kur. Başkanı 17.05.2013 3 Yıl 

Raif Ali DİNÇKÖK Yön. Kur. Başkan Vekili 17.05.2013 3 Yıl 

Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ Yönetim Kurulu Üyesi 17.05.2013 3 Yıl 

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Yönetim Kurulu Üyesi 17.05.2013 3 Yıl 

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

Alize Dinçkök EYÜBOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 17.05.2013 3 Yıl 

Uzay KOZAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 17.05.2013 3 Yıl 

Hüseyin Ersin TAKLA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 17.05.2013 3 Yıl 

 

Şirket Yönetimi: 

 

Adı Soyadı Ünvanı 

İhsan Gökşin Durusoy Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür 

Alize Dinçkök Eyüboğlu Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı 

Naile BanuhanYürükoğlu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı  

Hakan Biçen Kiralama Genel Müdür Yardımcısı 

 

Üst yönetime sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli ücret ve benzeri faydalardan oluşmakta olup, 

31.03.2015 tarihi itibarıyla 998.207 TL’dir. 

 

Denetimden Sorumlu Komite 
 
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

Adı Soyadı Ünvanı 

 Denetim Komitesi Başkanı Hüseyin Ersin TAKLA 

Uzay KOZAK Denetim Komitesi Üyesi 
 

 

Denetimden sorumlu komite, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, 

bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 

yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak 

bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları 

denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. 
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Kurumsal Yönetim Komitesi:  

 

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

 
 

Adı Soyadı Ünvanı 

 Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Hüseyin Ersin TAKLA 

Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

Mustafa Ozan HANÇER İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, 

uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 

çatışmalarını tespit eder, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde 

bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 

üyelerinden Mustafa Ozan Hançer mevzuat gereği lisans sahibi olan Yatırımcı İlişkileri bölüm 

yöneticisidir. 

 

Kurumsal yönetim komitesi mevzuatta belirtilen görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesinin ve 

Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir. 

 

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün Kurumsal Yönetim İlkelerine 

Uyum Derecelendirme' sine ait çalışmaları Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 

("Saha") tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme 

notumuzu içeren (9,16 ) raporumuz 21.11.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile yatırımcılarımıza 

duyurulmuştur. 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi:  

 

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

 
 

Adı Soyadı Ünvanı 

        Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Uzay KOZAK 

Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi 

 
 

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

risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu 

olan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin iki üyesi olup, her biri icrada görevli olmayan yönetim 

kurulu üyesidir. Komite risk yönetim sistemlerini yılda bir kez gözden geçirmektedir. 
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II- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 
 
Şirketimizin bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olması sebebiyle Ar&Ge faaliyeti bulunmamaktadır. 

Piyasa araştırması ve gerekli görülen diğer analizler profosyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar 

aracılığıyla yürütülmektedir. 

 

III- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 
 

a) Uşaklıgil Projesi Kira Sözleşmesi  

 
Şirketimiz, 7 Ocak 2015 tarihinde Cadde Mağazacılığı kapsamında geliştirmekte olduğu projenin bir 

süredir devam etmekte olan tasarım ve kiralama çalışmaları neticesinde Bağdat Caddesi üzerinde 

bulunan Uşaklıgil Projesi için Beymen Mağazacılık A.Ş. ile 15 yıl süreli kira sözleşmesi imzalamıştır. 

 
Kira bedeli "Asgari Kira Bedeli " ve "Hasılat Kira Bedeli" olmak üzere iki bölümde tahsil edilecektiir. 1. 

Kira dönemi için asgari kira bedeli 3.600.000 Amerikan Doları + KDV , 2. Kira dönemi için asgari kira 

bedeli 3.800.000 Amerikan Doları + KDV, 3. Kira dönemi için asgari kira bedeli 4.000.000 Amerikan 

Doları + KDV, 4. Kira dönemi için asgari kira bedeli 4.200.000 Amerikan Doları + KDV, takip eden yıllar 

için ise %3 Artış oranı olacak şekilde belirlenmiştir.  Kira dönemi faaliyete geçiş ile başlayacaktır.  

 
b) Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili 

 
20.01.2015 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000,00-

TL’den 500.000.000,00-TL’ye yükseltilmesi ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve 

Paylar’ başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 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 

izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapmıştır. 

 
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Tadiline ilişkin işlemler tamamlanmış 

olup yeni kayıtlı sermaye tavanı ve esas sözleşme tadil metni 01.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı 

Olagan Genel Kurul’unda kabul edilmiştir.  
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Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili 06 Nisan 2015 tarihi itibariyle İstanbul 

Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmiştir. 

 

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. 
 

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. 
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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 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.  
 

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 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. 
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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. 

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 
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.  

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 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, 

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 
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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 
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. 

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 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 
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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 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 

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 
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 
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ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
maddelerine uygun hareket edilir. 

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 
uyarıncatoplanır 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 
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 

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 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. 
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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 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. 

 
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 her pay için 
bir (1) 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 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 

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 



AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                                       
1 OCAK- 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN                                            
FAALİYET RAPORU 
 

 14  
 

 
  

 
Esas sözleşmemizin son haline  şirketimizin www.akisgyo.com internet sitesinden ulaşılabilir. 

c) Gayrimenkul Değerleme Şirket Seçimi 

Akiş GYO, almış olduğu yönetim kurulu kararı uyarınca 2015 yılında şirket portföyünde yer alan 

varlıklara ilişkin değerleme hizmetinin Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. , A Gayrimenkul 

Değerleme A.Ş.  ve Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. den alınmasına karar vermiştir. 

 
d) Bağımsız Denetçi Seçimi: 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X, no 28 sayılı Tebliği uyarınca, Şirketimizin 

2015 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin 

raporu doğrultusunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim 

Şirketi seçimi 01.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olagan Genel Kurul’unda kabul edilmiştir. 

e) Bilgilendirme Politikası 

Şirketimizin Bilgilendirme politikası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup,  01.04.2015 tarihinde yapılan 

2014 yılı Olagan Genel Kurul’unda ortaklarımıza bilgi verilmiştir. 

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 

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. 

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. 
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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,  
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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.  



AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                                       
1 OCAK- 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN                                            
FAALİYET RAPORU 
 

 21  
 

 
  

 

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. 

 
f) Akiş GYO 2014 yılı Kar Dağıtım Teklifi 

 
Değerli Ortaklarımız, 

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 
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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, 

 
- 1.500.000,00-TL'nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 
 
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını, 
 
- Temettü bedellerinin 07.04.2015 tarihinde nakden dağıtılmasını,  
 

Yönetim Kurulumuzun bu kar payı dağıtımı teklifi,  01.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olagan 

Genel Kurul’unda kabul edilmiş ve kar payı ödemeleri Nisan 2015 döneminde gerçekleştirilmiştir. 

 

g) Maddi Duran Varlık Satımı 

Şirketimizin Sahip olduğu, İstanbul  İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesinde kain ve tapunun Pafta No: 

246DT2D2A3A3B, Ada No: 1082 ve Parsel No: 14 parsel numarasında kayıtlı, 43/100000 arsa paylı, 

A3 blok, 1.kat, 31 numaralı Bağımsız bölüm numaralı Tripleks dükkanı 368.960-TL+KDV bedel 

mukabilinde Lune Pazarlama Limited Şirketi'ne satılmasına, satış bedelinin nakden, KDV tutarının ise 

Haziran 2015 ve Aralık 2015  aylarının ilk 3 işgününde ödenmek üzere 2 eşit taksitle tahsil edilmesine 

karar verilmiş, söz konusu satışdan 58.960 TL Maddi duran varlık satış karı elde edilmiştir.  

 
h) Şirketimizin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri 

çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:  

Şirketimiz, 2015 yılının ilk çeyreğinde çeşitli kurum ve kuruluşlara 100 TL tutarında bağış yapmıştır. 
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IV – PROJELER VE PORTFÖY 
 

1- KİRA GELİRİ ELDE EDİLEN GAYRİMENKULLER 

 

a) Akbatı 

Akiş GYO’nun hisselerin %100’üne sahip olduğu Akbatı Projesi İstanbul, Esenyurt’ta yaklaşık 250 

milyon ABD doları düzeyinde yatırım yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

b) Çerkezköy 

Tekirdağ Çerkezköy’de  377.004 metrekare arsa  üzerinde 90.965 metrekare kapalı inşaat alanına 

sahip fabrika, idari bina ve sosyal tesislerden oluşmaktadır.  Tesisin büyük bir bölümü halihazırda 

Altınyıldız firması tarafından kiralanmış olup, tekstil ve konfeksiyon fabrikası olarak kullanılmaktadır.  

Ülkemizin en büyük ve gelişmiş sanayi bölgelerinden biri olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 

içerisinde yer alan gayrimenkul; konumu, tamamlanmış alt yapısı ve ulaşım  imkânlarının kolaylığı 

nedenleriyle önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. 

c) Yalova    

Yalova İli  Çiftlikköy İlçesi’nde  99.416 metrekare arsa  üzerinde 48.673 metrekare kapalı inşaat 

alanına sahip bina kompleksinden oluşmaktadır.  Arıtma tesisi, atık ve kullanım için su depoları gibi 

yardımcı yapılar da arsa üzerinde konumlandırılmıştır. Ersur ve Dowaksa şirketleri gayrimenkulde 

kiracı durumundadırlar. Orta-büyük ölçekli sanayi tesislerinin yoğun olduğu bir bölgede konumlu olan 

gayrimenkul  Yalova –  İzmit Karayolu’na cepheli konumdadır. 

d) Bozüyük    

Bilecik İli, Bozüyük İlçesinde 63.812 metrekare alana sahip arsa üzerinde 22.426 metrekare kapalı 

inşaat alanına sahip gayrimekul fabrika ve boş arsadan oluşmaktadır. Tesis, halihazırda Ersur Tekstil 

San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanılmaktadır.  

2- PROJELER 

Cadde Mağazacılığı 

Yatırım kararlarını sektörde öngörülen talepler doğrultusunda alan Şirket, ticari gayrimenkul 

portföyünü genişletmek amacıyla İstanbul’un en gözde caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi 

üzerinde Şaşkınbakkal, Caddebostan, Suadiye ve Çatalçeşme semtlerinde farklı parsellerde 

gayrimenkul yatırımı yapmıştır.  

Alışveriş merkezi yatırımlarının İstanbul genelinde yüksek seviyelere ulaşmış olması ve portföy 

çeşitliliği gibi stratejik nedenlerle Akiş GYO, cadde mağazacılığı alanında aktif olarak yer almayı 

planlamaktadır. Söz konusu parsellerde geliştirilecek ticari ünitelerden düzenli kira geliri ve sınırlı 

sayıdaki konutlardan satış geliri elde etmeyi hedeflemektedir. 
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Büyüklükleri 900 ile 2.800 m² arasında değişen arsalarda ticari amaçlı gayrimenkuller geliştirilecektir. 

Bağdat Caddesi’ndeki 4 yatırımımızın toplam inşaat alanının 29 bin m² olması beklenmektedir. Bu 

bölgede geliştirilecek projelerin toplam kiralanabilir alanının 15 bin m² civarında olması 

beklenmektedir. Perakende sektörünün ihtiyacına göre tasarlanacak olan gayrimenkuller Bağdat 

Caddesi’nin prestijine katkıda bulunacaktır. 

Bağdat Caddesi 3206 Ada 14 Parselde yer alan gayrimenkul için Beymen Mağazacılık A.Ş. ile kira 

sözleşmesi imzalanması sonrası, söz konusu gayrimenkul stoklardan çıkarılarak yatırım amaçlı 

gayrimekullere transfer edilmiştir. 

3- STOKLAR 

 

a) Akkoza Konutlar  

Akkoza projesi kapsamında kalan dairelerden oluşmaktadır. 

b) Akbatı Konutlar  

Akbatı projesi kapsamında kalan dairelerden oluşmaktadır. 

c) Akbatı Beyaz Kule  

Esenyurt’ta Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne çok yakın bir konumda, yaklaşık üç dönüm arazi 

üzerinde gerçekleştirilen Akbatı Beyaz Kule’de Akiş GYO’ya ait tüm dairelerin satışları 

tamamlanmıştır. Planlandığı gibi 2014 yılında daire teslimlerine başlanmıştır. 

4- ARSALAR 

 

a) Çamlıca 

İstanbul  İli,  Üsküdar  İlçesi,  Kısıklı Mahallesi’nde  yer almaktadır. 2773 ada –  2 sayılı parsel 

48.417,75 m² alana sahip ve 2774 ada –  2 sayılı parsel  24.133,03 m² alana sahip, 804 ada, 57 parsel 

2.223,44 m² alana sahip arsa vasıflı  taşınmazlardır. Turizm alanı ve rekreasyon alanında kalmaktadır. 
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5- YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerimizin 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla özet bilgileri aşağıdaki gibidir: 

  31 Mart 2015 

Akbatı AVM      627.680.000 

Uşaklıgil Projesi 109.905.469 

Çerkezköy bina ve arsaları  90.500.000 

Üsküdar Kısıklı arsası        52.460.000 

Yalova bina ve arsaları 37.850.000 

Bozüyük bina ve arsaları 10.060.000 

Bulgaristan bina ve arsaları 4.343.550 

TOPLAM  932.799.019 

 
 

V – FİNANSAL DURUM 

a) Bilanço 

Şirketimizin 31 Mart 2015 Tarihli karşılaştırmalı bilançosu aşağıdaki gibidir.   
 

  Sınırlı Bağımsız 

  incelemeden denetimden 

 Dipnot geçmemiş geçmiş 

 Referansları 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

VARLIKLAR 

Dönen varlıklar  89.489.048 89.789.799 

Nakit ve nakit benzerleri 4 41.648.243 47.141.892 

Ticari alacaklar   26.459.545 21.095.379 

   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 7, 16 18.514.016 16.480.816 

   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  7 7.945.529 4.614.563 

Diğer alacaklar  1.732.246 1.794.588 

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  1.732.246 1.794.588 

Stoklar  10 2.817.886 6.314.353 

Peşin ödenmiş giderler 8 4.405.126 4.521.989 

Diğer dönen varlıklar 11 12.426.002 8.921.598 

Duran varlıklar  1.266.299.024 1.262.169.535 

Finansal yatırımlar 5 61.393.969 58.491.466 

Ticari alacaklar   934.532 916.368 

   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  7 934.532 916.368 

Stoklar 10 246.065.721 240.726.573 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller  9 932.799.019 931.103.550 

Maddi duran varlıklar  3.024.084 3.181.600 

Maddi olmayan duran varlıklar  43.731 48.308 

Peşin ödenmiş giderler 8 1.042.500 1.659.626 

Diğer duran varlıklar 11 20.995.468 26.042.044 

Toplam varlıklar                     1.355.788.072             1.351.959.334 
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  Sınırlı Bağımsız 

  incelemeden denetimden 

 Dipnot geçmemiş geçmiş 

 Referansları 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 

KAYNAKLAR 
Kısa vadeli yükümlülükler  197.361.680 196.098.942 
 

Kısa vadeli borçlanmalar 6 111.983.049 111.211.690 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 6 67.267.008 62.737.044 
Ticari borçlar   10.177.194 15.610.231 
   - İlişkili taraflara ticari borçlar 7, 16 1.575.749 1.884.743 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 7 8.601.445 13.725.488 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar  115.133 462.119 
Diğer borçlar  620.182 641.463 
   - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  620.182 641.463 
Ertelenmiş gelirler 8 6.687.264 4.757.394 
Kısa vadeli karşılıklar  490.546 662.111 
   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
       kısa vadeli karşılıklar 12 344.553 187.242 
   - Diğer kısa vadeli karşılıklar 12 145.993 474.869 
Dönem karı vergi yükümlülüğü  21.304 16.890 
 

Uzun vadeli yükümlülükler  343.882.134 327.185.202 
 

Uzun vadeli borçlanmalar 6 343.453.496 326.811.659 
Uzun vadeli karşılıklar  428.638 373.543 
   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
       uzun vadeli karşılıklar  428.638 373.543 
 

Özkaynaklar  814.544.258 828.675.190 
 

Ana ortaklığa ait özkaynaklar  814.544.258 828.675.190 
 

Ödenmiş sermaye 13 200.000.000 200.000.000 
Sermaye düzeltme farkları  121.840.877 121.840.877 
Paylara ilişkin primler  208.659 208.659 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş 
   diğer kapsamlı gelirler ve giderler  21.422 (3.497) 
   - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden  ölçüm Kayıpları 21.422 (3.497) 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş 
   diğer kapsamlı gelirler ve giderler  49.268.501 46.365.999 
   - Yabancı para çevrim farkları  147 147 
   - Yeniden değerleme ve sınfılandırma kazançları  49.268.354 46.365.852 
Ortak yönetime tabi işletmeleri içeren  
   birleşmelerin etkisi  (4.109.167) (4.109.167) 
Diğer yedekler  54.696.807 54.696.807 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  20.888.561 20.888.561 
Geçmiş yıllar karları  388.786.951 330.152.935 
Net dönem (zararı)/karı   (17.058.353)  58.634.016 

Toplam kaynaklar                    1.355.788.072             1.351.959.334 
 
 
 
 
 



AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                                       
1 OCAK- 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN                                            
FAALİYET RAPORU 
 

 27  
 

 
  

b) Gelir Tablosu 

 
Şirketimizin 01 Ocak 2015-31 Mart 2015 dönemi karşılaştırmalı gelir tablosu aşağıdaki gibidir.  

  Sınırlı Sınırlı  
  incelemeden incelemeden 
  geçmemiş geçmemiş 
 Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- 
 Referansları 31 Mart 2015 31 Mart 2014 

KAR VEYA ZARAR KISMI    
Hasılat 14 24.163.612 18.878.021 
Satışların maliyeti (-) 14 (10.175.571) (7.539.142) 

Ticari faaliyetlerden brüt kar  13.988.041 11.338.879 
Genel yönetim giderleri (-)  (3.127.314) (2.663.361) 
Pazarlama giderleri (-)  (433.919) (359.038) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler  3.180.889 856.977 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)  (859.085) (1.035.111) 

Esas faaliyet karı  12.748.612 8.138.346 
 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler  68.501 8.613 
 

Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı  12.817.113 8.146.959 
 

Finansman gelirleri 15 7.517.056 15.828.331 
Finansman giderleri (-) 15 (37.371.217) (32.030.902) 
 

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı  (17.037.048) (8.055.612) 
 

Dönem vergi gideri  (21.305) (18.846) 
 

Sürdürülen faaliyetler dönem zararı  (17.058.353) (8.074.458) 
 

DÖNEM ZARARI  (17.058.353) (8.074.458) 
  

c) Rasyolar 
 
Şirketimizin 31 Mart 2015 dönemine ilişkin finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir. 

RASYOLAR 31 Mart  2015 31 Aralık 2014 

   Cari Oran 0,45 0,46 

Özkaynak-Aktif Toplamı Oranı 60% 61% 

 
 

RASYOLAR 31 Mart  2015 31 Mart 2014 

   Faaliyet Karı Oranı 53% 43% 

 

VI- ŞİRKETİN RİSK  YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI  
 
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen 

risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu 

olan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin iki üyesi olup, her biri icrada görevli olmayan yönetim 

kurulu üyesidir. Komite risk yönetim sistemlerini yılda bir kez gözden geçirmektedir. 
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Riskin Erken Saptanması Komitesi 

Adı Soyadı Unvanı 

 Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Uzay KOZAK 

Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378’nci maddesine uygun ve yönetim kurulu bünyesindeki 

komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 

düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve 

riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. 

Yönetim Kurulu görev dağılımı sonrası 2013 yılı Mayıs ayında Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 

ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri belirlenmiştir.  

Komite iki (2) ayda bir görüşmelerde bulunur, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel 

vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin 

şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle 

ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin 

iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve 

önerilerde bulunmaktadır. 

Şirket risk envanteri, Akiş’in risk yönetimi çalışmalarında kullandığı en önemli takip araçlarından 

biridir. Risk envanteri Şirket’in operasyonel, finansal, itibar ve stratejik risklerini içermektedir. Risk 

skoru yüksek ve çok yüksek düzeyde olan riskler, Yönetim Kurulu seviyesinde izlenmekte olup, detaylı 

aksiyon planları oluşturulur ve her bir risk için bir risk sahibi atanır. Risk sahibi, ilgili riskin 

kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur. Böylece risk yönetimi 

felsefesi, Akiş yöneticilerinin rutin iş ajandalarında sürekli bir madde haline gelmiştir. Sektörel ve 

kurumsal gelişmeler doğrultusunda güncellenen bu felsefe, Şirket uygulamalarının ayrılmaz bir 

parçası olmuştur. 

Şirketin faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda 

güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç 

kontrol sistemi, ana ortaklık olan Akkök Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Grubu 

tarafından, yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetim 

Komitesine raporlanmaktadır. İç denetim faaliyetlerinin etkinliği, Denetim Komitesi tarafından, yıl 

içinde yapılan bir (1) toplantı ile gözden geçirilmiştir. Bu toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç 

denetçi, dış denetçi veya Şirketin diğer yöneticilerinin de görüşleri alınmıştır. 

İç Denetim ekibi denetim faaliyetleri kapsamında gerekli durumlarda bağımsız denetçiler ile temasa 

geçmekte ve zaman zaman bağımsız denetim ile ortak süreç denetimleri gerçekleştirmektedir. 
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VII - ŞİRKET HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Hisse Fiyatları 

 
TARİH KAPANIŞ 

02.Oca.15 2,08 

05.Oca.15 2,08 

06.Oca.15 2,11 

07.Oca.15 2,13 

08.Oca.15 2,14 

09.Oca.15 2,12 

12.Oca.15 2,12 

13.Oca.15 2,13 

14.Oca.15 2,10 

15.Oca.15 2,08 

16.Oca.15 2,08 

19.Oca.15 2,13 

20.Oca.15 2,15 

21.Oca.15 2,11 

22.Oca.15 2,13 

23.Oca.15 2,13 

26.Oca.15 2,14 

27.Oca.15 2,12 

28.Oca.15 2,14 

29.Oca.15 2,14 

30.Oca.15 2,14 

02.Şub.15 2,24 

03.Şub.15 2,18 

04.Şub.15 2,24 

05.Şub.15 2,23 

06.Şub.15 2,25 

09.Şub.15 2,24 

10.Şub.15 2,22 

11.Şub.15 2,19 

12.Şub.15 2,25 

13.Şub.15 2,32 

16.Şub.15 2,34 

17.Şub.15 2,39 

18.Şub.15 2,43 

19.Şub.15 2,40 

20.Şub.15 2,40 

23.Şub.15 2,43 

24.Şub.15 2,42 

25.Şub.15 2,56 

26.Şub.15 2,56 

27.Şub.15 2,55 

02.Mar.15 2,46 
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03.Mar.15 2,47 

04.Mar.15 2,45 

05.Mar.15 2,41 

06.Mar.15 2,41 

09.Mar.15 2,43 

10.Mar.15 2,38 

11.Mar.15 2,41 

12.Mar.15 2,42 

13.Mar.15 2,40 

16.Mar.15 2,39 

17.Mar.15 2,39 

18.Mar.15 2,40 

19.Mar.15 2,39 

20.Mar.15 2,40 

23.Mar.15 2,41 

24.Mar.15 2,42 

25.Mar.15 2,44 

26.Mar.15 2,38 

27.Mar.15 2,41 

30.Mar.15 2,41 

31.Mar.15 2,41 

 
Hisse Grafiği 
 
 

 
 

 

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

3,5 Akiş GYO (01.01.2015 - 31.03.2015) 
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VIII – DİĞER BİLGİLER 
 

01.01.2015-31.03.2015 Dönemi  Sonrası Şirkette Meydana Gelen Değişiklikler 

 

2014 Yılı Genel Kurulu 
 

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 

1 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 

2015 tarihinde tescil edilmiştir. 

 
Dava Bilgisi 

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek mahiyette olmamak ile birlikte, Şirketimiz pay 

sahiplerinden Ömer Dinçkök tarafından 30.06.2014 tarihinde İstanbul 18. Asliye Ticaret 

Mahkemesi’nin 2014/545 E. sayılı dosyası nezdinde (Önceki Mahkeme ve Dosya No: İstanbul 50. 

Asliye Ticaret Mahkemesi, 2014/208 E.) Şirketimizin 2013 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında 

alınan 2, 5, 6, 7, 10 ve 11 numaralı gündem maddelerinde alınan kararların iptali istemi ile açılmış olan 

davanın 09.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen duruşmasında, davanın kısmen kabulü ile, temyizi kabil 

olmak ve nedenleri gerekçeli kararda yazılmak üzere gündemin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak 

kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin 6 numaralı maddesinde alınan kararın 

iptaline; 2, 5, 7, 10 ve 11 numaralı gündem maddelerinde alınan kararlar ile ilgili ise iptal taleplerinin 

reddine karar verilmiştir. Gerekçeli karar henüz tebliğ olunmamıştır.  

Saygılarımızla; 

YÖNETİM KURULU 

 

 


