
AKi$ GAYRiMENKUL YATIRIM oRTAKLIGT aNoNiTu ginTTTi,NiN
14.04.2017 TANIUINDE YAPILAN 2016 YILINA air oIaGAN GENEL KURUL

TopLANTI ruraNaGt

arig cayRiueNKUL YATIRIM ORrarltct exoNiu $iRrril,n in 2016 yrhna ait
Ola$an Genel Kurul Toplanttst, 14.04.2017 tarihinde, saat ll:00'da, Taqkrgla Caddeii, No: l,
34437, Taksim, istanbul adresindeki Grand Hyatt istanbul Oteli, Efes-Bilans Salonu,nda,T.C.
Giimriik ve Ticaret Bakanlrlr istanbul Ticaret il Uuaurttigii'niin 13.04.2017 tarihli ve 91lZj$gq-
431.03-24208647 sayrlt yaztsryla gdrevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi Sayrn MET|N yONEy,in
gdzetiminde. yap.rlmrgtrr. Toplantrda $irketimizin Ydnetim Kurulu Bagkanr Sayrn AHMET
CEMAL DORDTINCU, Ydnetim Kurulu Baqkan Vekili Sayrn RAIF ALi DiNeti6[, t;;J;
5.ury1, Uyesi. Sayrn igsaN GoK$iN DURUSOY, Yoneiim Kurulu Uyesi Sayrn MEHMET
PMIN QiFTQi, B.a[rmsrz Yrinetim Kurulu Uyesi Sayin RECEe vILMAZ inCuogN, t d;;;Ydnetim Kurulu Uyesi Sayrn AY$E SELEN KOCAbA$, Ba[rmsrz yrinetim Kurulu Uy.riSrv,,
FATMA FUSLTN AKKAL BOZOKiIe denetgisi PwC Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Mtigavirlik A.g. adrna GORKEM SOKULLU hazrr bulunmuglardrr.

Toplantrya ait gagn; Kanun ve Esas Scizlegme'de cingdrtildiigii gibi ve giindemi de ihtiva edecek
gekilde, Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.O3.2011tarihlive 9285 siyrh niishasrnda, Kamuyu
Aydmlatma Platformu'nda, Merkezi Kayft Kurulugu'nun (MKK) elektronik genel kurul
portahnda ve $irketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akisgyo.com adresinde il6n edilmek
suretiyle stiresi iginde yaprlmrgtrr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ve T.C. Gi.imri.ik ve Ticaret
Bakanlr[r'nrn ilgili mevzuat htiktimleri gergevesinde hazrrlanan 2016 yr1 y6netim Kurulu
Faaliyet Raporu, Bafirmsrz Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dalrtrmrna iti$ki; TJltf, i;No'lu Geri Alrm Programt ve gi.indem maddelerine iligkin zorunlu Kuiumsal ydnetim itt<eieri
gergevesinde gerekli agrklamalarr ve ilgili belgeleri igeren ayrrntrl Bilgilendirme Dok1jmanr, ilan
ve toplantr gtinleri harig olmak iizere Genel Kurul Toplantr iarihinden ig hafta once kanuni stiresi
iginde $irket metkezimizde, www.akisgyo.com adreiindeki $irketin kurumsal internet sitesinde,MKK'ntn elektronik genel kurul portahn-da ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydrnlatma
Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazrr bul-undurulmugtur.

Haztr bulunanlar listesinin tetkikinde, $irket paylarrnrn 430.091.g50,00-TL (ddrtytizotuzmilyon
doksanbirbin sekizyi.izelli Tiirk Lirasr) toplam itibari degerinden; Saf Gayrimenkul yatrrrm
Ortakhgr A.$.'nin tiim aktif ve pasif malvarhfir unsurlairnrn bir biittin olarak devralrnmasr
suretiyle, Saf Gayrimenkul Yattnm Ortakhlr A.$. ile $irket biinyesinde birleqilmesi neticesinde
ayrtlma hakkr kullammlart sebebiyle $irketin sahip oldulu 74.800.803,65-TL toplam itibari
delerli paylann genel kurul toplantr nisabrnrn hesaplanmasrnda dikkate ahnmamasr nedeni ile
dugiilmesi neticesinde kalan 355.291 .046,35-TL (tigytizellibegmilyon ikiyi.izdoksanbirbin krrkaltrTiirk Lirasr otuzbeg Kurug) toplam itibari defierinden; toplam itibari degeri 3ll.4lg.g47,lz-TL
olan 311.418.847,l}-adet payrn temsilen, toplam itibari defieri i+.zto.oss,39-TL olanl4'216.088,39-adet payrn asaleten toplantrda temsil edildifii u. b6yl... gerek Kanun gerekse

ffidzlesme'de <ingiiriilen asgaritoplantr nisabrnrn mevcuf oldu[u iespit JdilmiEtir.,ur utuugu *t0,, 
"",r\
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Yonetim Kurulu Bagkanr AHMET CEMAL DORDUNCU tarafindan AKig GAYRIMENKUL
YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM $iRKETi'nin, girket pay sahiplerinin aynlma hakkr
kullanrmlart sebebiyle sahip oldu[u paylardan dogan oy haklannrn gerek toplantr nisabrnrn ve
gerekse karar nisabrn rn hesaplanmasr nda d ikkate ahnmayacagr bel irti ldi.

Ydnetim Kurulu Bagkanr AHMET CEMAL DORDUNCU tarafindan fiziki ortamda oy kullanma
gekli hakkrnda agrklamada bulunuldu. Bu gergevede, gerek Kanun gerekse $irket Esas
Sdzlegmesi ve iE Ytinergesi'nde yer aldr[r tizere ve elektronik ortamda oy kullanrmr
diizenlemeleri sakh kalmak kaydryla, toplantr salonunda toplantrya fiziki olarak katrlan pay
sahipleri arastnda oylamantn agrk ve el kaldrrmak suretiyle yaprlacafr, red oyu kullanacak pay
sahiplerinin red oyunu sozlti olarak beyan etmeleri gerektigi ve el kaldrrmayan, aya$a kalkmayan
veya herhangi bir gekilde sozlti beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermig sayrlaca[r
belirtilmigtir.

Ttirk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 A[ustos 2012 tarihli ve 28395 sayrh Resmi
Gazete'de yayrnlanan Anonim $irketlerde Elektronik Ortamda Yaprlacak Genel Kurullara itiqtin
Ydnetmelik uyannca toplantrnrn fiziki ve elektronik ortamda aynr anda agrlabilmesi ve elektronik
genel kurul sistemi iizerinden yaprlabilmesi igin ilgili mevzuattaki qartlann yerine getirildiIi
B akanhk Temsi lcisi tarafrndan tespit edi lmi gtir.

Yrinetim Kurulu Bagkanr AHMET CEMAL OOnptfNCU tarafindan elektronik genel kurul
uygulamast hakkrnda pay sahiplerinin krsaca bilgilendirilmesi amacr ile aga[rdaki agrklamalar
yaprldr:

o Gririi$meler ve oylama eg zamanh baglatrlacaktrr.
o Toplanttya elektronik ortamda katrlan hak sahipleri ve temsilcileri gdrtiglerini/sorulannr

y azir olar ak el ektron i k ortamd a gcindereb i I ecekl erd i r.
. Oy kullanma stiresi iki dakikadrr. Ancak, bu siire dolmadan ttim katrhmcrlar oyunu

gondermig ise, siire sonunu beklemeye gerek olmayacaktrr.
o Elektronik ortamda tiim oylar geldikten sonra toplantr salonundaki toplam kabul ve red

oylartntn durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu gekilde
kaydedildikten sonra diger giindem maddesinin gdrtiqi.ilmesine gegilecektir.

Ydnetim Kurulu Baqkanr AHMET CEMAL pOnOtfNCU tarafrndan yukarrda belirtilen
hususlartn pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini mtiteakiben toplantr fiziki ve elektronik
ortamda aynt anda agtlarak, giindem maddelerinin grirtigiilmesine gegilmeden 6nce $irketin 2016
yrlr faaliyetleri ve buna iligkin sonuglarr ile ilgili olarak aqa[rdaki aqrklama yaprldr:

"2016 yilmda ingiltere'nin AB'den qthSt, Trump'm ABD Baskonlgma seEilmesi ve Suriye
Sovasr gibi dilnya ekonomisini etkileyebilecek onemli de{isiklikler olmustur.

Tiirkiye ise 2016 yilmt l5 Temmuz darbe girisimi, qevre illkelerde yasanan ekonomik ve siyasal
krizler, yurtiqi ve yurtdtsmda gergekleSen terorist saldtnlar gibi bir qok problemle ve bunlarm
ekonomiye olan olumsuz etkisiyle udrasarak geqirmistir. 2016 ytlmda btittin bu olumsuz olaylarm

uluslararast kuruluSlarm not indirimleri ve kurlardo ciddi dalgalanmalar da
imizi negatf yonde etkilemiStir. 2016 yilmda son geyrekte 2009'dan bu yana ilk defo
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dorolma goriiliirken, yil toplommda bilyilme %2,9 olarak gerqekleSmi$tir. GSYH kisi bay 10.807
USD olarak gergeklesmis, issizlik oraru 0410,9 olmuStur.

Gayrimenkul sektoril oqtsrndan bakild$mda; sektor Tilrkiye istqtistik Kurumu OUiK) verilerine
gore 2016 yilmda I milyon 340 binin ilzerinde konut satqt ile 1.300.000 olan 2015 yilt rakammm
gok az da olsa iizerinde kapatmayt basarmrytr. Ticari gayrimenkul toraftnda ise, doviz
kurlartndo ya;onon ciddi yilkselisler ma{aza kiralannda \nemli bir art6a neden olarak,
AVM'lerde kurfikslemesi ve bununla beraber indirim uygulamalarmt beraberinde getirmistir.

Tilm bu geliSmelerin igerisinde 2016 yilmda ozkaynaklanru o%14 biiyilterek 1,2 milyar TL'ye
g*aran AkiS GYO, yil iginde 170 milyon TL kar elde etmiStir, Aynca biinyemizdeki altsveris
merkezleri sektor ortalamalarmm ilzerinde ciro arttslart ile olumlu bir performans gostermiStir.
2016 yiltnda bir onceki yila hyasla sektor ortalqma ciro artqt (% 7 olurken Akbatt AVYM %15,
Akasya AVM %o2l artry yakalamrylardtr.

2016 yilmda Saf GYO ile birleSme silrecine giren Akis GYO, 18.01.2017 tarihi itibariyle tescil
edilen bu birleSme ile birlikte gayrimenkul sektorilndeki yerini oldulga giiqlendirdi. AkiS GYO
birlesme sonrasmdq ozkaynak de{erini 2.5 milyar TL'ye, toplam varlrklarmt 4 milyar TL'ye ve
yilltk kira gelirini 320 milyon TL seviyesine getirmistir. AkiS GYO bu birleSmeyle Tt)rkiye'nin en
biiyilk G ayrim e nkul Yaturm Ort akltklarmdan b iri s i konumuna ge lmi S tir.

AkiS GYO olarok yatrtmalartmza sa{lad$mu giivenin devam etmesi basanmtzm en onemli
unsurlarmdan biridir. Bu ba{lamda, $irketimizin kurumsal yonetim derecelendirme notunun
geqtifiimiz yilda 9,44'e yilkselmiS olmasmm onemli oldugunu diisiinilyoruz. AkiS GYO, mevcut
kurumsal yonetim derecelendirme notu ile Tt)rkiye'de gayrimenkul ve insaat sektorlerinde
faaliyet gosteren Sirketler arasmda birinci srada yer qlarak, kurumsolltk, sorumluluk ve Seffaflrk
konulanndq farktru ortaya koymuStur. "

Yukandaki agrklamalartn arz edilmesini miiteakiben Ycinetim Kurulu Bagkanr AHMET CEMAL
p OnOtfN CU tarafindan giindem madde lerin in gririigi.il mesine gegi ld i.

I- Giindeminbirincimaddesiningiiriipiilmesinegegildi.

Giindemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKOK HOLDiNG
ANONIM $iRKETi temsilcisi tarafindan sdz ahnarak, agafrda metni yazir dnerge verildi ve
<inerge genel kurula okundu:

'$irket'in 2016 yilma ait Oladan Genel Kurul Toplontrsmda Toplantt Bosknnl$t'na Saym
SIDIKA CAGLA ZINGIL'm seqilmesini bneririz.'
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Yaptlan oylama sonucunda, $irket'in 2016 yrhna ait Olafian Genel Kurul
Toplantrstnda.Toplantr BaEkanhfr'na Sayrn SIDIKA QAGLA ZINGIL'rn segilmesine; pay
sahiplerinden OMER DINQKOK temsilcisinin 3.490-adet gekimser oyuna (gekimser oylar
olumsuz oy olarak kabul edilmiqtir) kargrhk, toplantrya gerek elektronik ortamda gerekse
fiziki ortamda katrlan di[er pay sahiplerinin toplam 325.631.445,52-adet olumlu oyu ve
oygoklufiu ile karar verildi.

Ttirk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve28 Kasrm 2012tarihli ve 28481 sayrh Resmi
Gazete'de yaytnlanan 'Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlarrnrn Usul ve Esaslan ile Bu
Toplantrlarda Bulunacak Giimriik ve Ticaret Bakanh[r Temsilcileri Hakkrnda Ydnetmelik'in 24.
maddesi uyarlnca toplantr giindeminin gdriigiilmesine baglanmadan 6,nce Toplantl Bagkanr
tarafindan, yukanda belirtilen toplantr nisabrna dahil olan paylardan toplam 2.210.743,00-TL
itibari de$erli 2.210.743-adet payrn tevdi eden temsilcileri tarafindan temsil olundu[unun girkete
bildirildi[i agrklandr.

Toplantr Bagkanl tarafrndan, Tutanak Yazmanh[r'na MERT SONMEZSOY ile
YASEMN BiNGOL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurlulu'na OZAN HANQER tayin
edilerek toplantr bagkanh$r olugturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik iglemlerin
toplantr antnda yerine getirilmesi igin Toplantr Bagkanr tarafrndan Merkezi Kayrt Kurulugu
Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasrnrhaiz BENGU TUTAK, toplantl srrasrnda elektronik
genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak gdrevlendirildi.

Toplantr Bagkanr tarafindan toplantr gi.indemi genel kurula okundu.

Toplantr Baqkanr tarafindan genel kurula gtindem maddelerinin gdrtigiilme srrastna iligkin
olarak herhangi bir degigiklik dnerisi olup olmadr[r soruldu.

Pay sahiplerince gtindem maddelerinin gori.igi.ilme srrasrna iligkin olarak herhangi bir
deIigiklik 6nerisinin bulunmadrIrnrn beyan edilmesi i.izerine, Toplantr Bagkanr tarafindan
gtindemin diler maddelerinin gdriigiilmesine devam edildi.

II- Giindeminikincimaddesiningdriiqiilmesinegegildi.

Gi.indemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKOK HOLDING
ANONIM $iRKETi temsilcisi tarafindan sdz ahnarak, aqa[rda metni yazrh dnerge verildi ve
dnerge genel kurula okundu:

'Ydnetim Kurulunca hanrlonan 2016 yilma ait yilltk Faaliyet Raporu'nun, ilan ve
toplanfi gilnleri harig olmak ilzere genel kurul toplanfi tarihinden ilg hafta once kanuni silresi
iginde $irket merkezinde, www.okisgto.com odresindeki $irketin kurumsal internet sitesinde,
MKK'run elektronik genel kurul portalmda ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydmlatma
Platfurmu'nda pay sahiplerinin incelemesine agilmry olmast ve toplanfi tarihine kadar pay
sahiplerinin okuyup incelemeleri iEin yeterli silrenin geEmiS olmast nedeniyle toplantda yeniden
o kunmam a s mt dne ririz.'

Toplantr Bagkanr tarafindan pay sahiplerinin oylamasrna sunuldu.
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Yaprlan oylama sonucunda, Yiinetim Kurulunca hazrrlanan 2016 yrhna ait yrlhk
Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantr giinleri harig olmak iizere genel kurul toplantr
tarihinden iig hafta iince kanuni siiresi iqinde $irket merkezinde, www.akisgyo.com
adresindeki $irketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nrn elektronik genel kurul
portahnda ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda pay sahiplerinin
incelemesine agrlmrg olmasr ve toplantr tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri
igin yeterli siirenin gegmig olmasr nedeniyle toplantrda yeniden okunmamasrnal pay
sahiplerinden OMER DINQKOK temsilcisinin 3.490-adet gekimser oyuna (gekimser oylar
olumsuz oy olarak kabul edilmigtir) kargrhk, toplantrya gerek elektronik ortamda gerekse
fiziki ortamda katrlan difer pay sahiplerinin toplam 325.631.445,52-adet olumlu oyu ve
oygoklu[u ile karar verildi.

Toplantr Bagkanr tarafindan Yonetim Kurulunca hazrlanan 2016 yitna ait yrlhk Faaliyet
Raporu miizakereye agrldr ve pay sahiplerine gi.indemin igbu maddesi kapsamrnda sorulannrn
olup olmadrlr soruldu.

Giindemin igbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden OUpn DINQKOK temsilcisi
s6z alarak, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyannca bilgi alma ve inceleme haklan
gergevesinde giindemin igbu maddesi ile ilgili agalrdaki sorulann Yonetim Kurulu'na
soruldufunu ve dava agma hakkrnr sakh tuttu$unu beyan etti.

$irketin Yonetim Kurulu Bagkanr AHMET CEMAL DORDUNCU ve Genel Kurul'da
hazrr bulunan di[er Y<inetim Kurulu Uyeleri tarafindan pay sahiplerince toplantr g0ndemi
kapsamrnda sorulacak tiim sorularrn $irket ydnetimi adrna Ycinetim Kurulu Uyesi ve Genel
Miidiir iUSaN COfgiN DURUSOY ile birlikte $irketin Mali iglerden Sorumlu Genel Miidur
Yardrmcrsr NAiLE BANUHAN yUnUfOCLU tarafrndan cevaplanmasr istenilerek, bu hususta
yetki verildi.

Pay sahibi OUpn DINQKOK temsilcisi tarafindan sriz ahnarak; agafirdaki sorular soruldu
ve sorular agafirdaki gekilde cevaplandrrrldr:

l- $irket'in 31.12.2016 tarihli serrnaye ve ortakhk yaprsrnrn yanr srra 18.01.2017 tarihli
ortakhk yaprsrna da 2016 yrh faaliyet raporunda yer verilmigtir. Bu gergevede girketin I 8.01 .20 I 7
tarihi itibariyle kendi hisse senetlerine sahip oldugu gciri.ilmektedir. Bugtin itibariyle bu hisse
senetlerinin akibeti nedir? Bu hisse senetleriyle ilgili olarak ahnmrg bir karar ve belirlenmig bir
strateji var mrdrr?

Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel Mi.idtir iUSaN GOK$iN DURUSOY tarafindan
agagrdaki agrklama yaprldr :

$u anda sahip oldu[umuz paylar AKi$ GYO ve SAF girketlerinin birlegmesi sonucunda
her iki girketin bir krsrm ortaklannca kullanrlan ayrrlma hakkr sonucu gelen paylardrr. Bu paylar
188 milyon T0rk Lirasr kargrh[rnda girketimize gegti. Bu paylarr girketimizin kannr maksimize

de[erlendirmeyi dtigtiniiyoruz. $irket paylannrn de[eri birlegme anrnda 2.52-TL gibi bir
anda hissenin deleri 3,00-TL'dir. $u anda bile girketin ciddi bir kazanu vardrr.
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2- Bu hisseleri elden grkartmayr planlryor musunuz? Planhyor iseniz, elden grkartma igin bir
tarih belirlenmiq midir?

Ydnetim Kurulu Uyesi ve Genel Mtidiir iuSaN COr$iN DURUSOY rarafindan
agafirdaki agrklama yapr ldr :

Genel kurul tarafindan onaylanlrsa 180 milyon T0rk Lirasr tutannda kar payr dapfiacaprz.
SPK mevzuatlna uygun qekilde sermayenin oZl0'unu agan krsmr 3 yrl iginde elden grkartu"ufrr.
Sermayenin o/ol0'u oranrndaki krsrm elde de tutulabilir veya stratejik ortafia da satrlabilir. Tarih
belirlenmemigtir. Bunlar girketin zaman iginde karar verecefii hususlardrr.

3- Bafidat Caddesi'nde bir gok ma[aza bogalmaya baglamry, gazete haberlerinde bile
perakende sektoriinde bir kriz durumu bulundu[u dile getirilmeye bagianmrgtrr. Aynr zamanda
AVM kiralartntn Tiirk Lirast'na ddnmesi ve kurun sabitlenmesi gibi geqitli uygulamalar
g<iriilmektedir. Bu durumda baqta Ugakhgil projesi olmak iizere eldeki projelerin de[erlerinde ve
gelirferinde bir azalma beklenmekte midir?

Ycinetim Kurulu Uyesi ve Genel Miidtir iUSaN GOK$IN DURUSOY tarafindan
aga[rdaki agrklama yaprldr :

Perakende sektcjri.inden ba[rmsrz olarak 2016 senesi Ttirkiye igin gok kolay bir sene
olmadt, perakende sektdri.i de buna paraleldir. Ddviz kurlarrndakihruh artrg, AVM'deki kiralann
doviz baztnda olmast nedeniyle bu sektdrde srkrntr yarattl. Kur sabitlemesi yaprldt. Sektorden
ba[rmsrz olarak sahibi oldufiumuz ahgverig merkezi sektdrlin ortalamasrnrn otisinde gayet iyi
performans gdsterdiler. Ciro olarak; Akbatr'da %15, Akasya'da Yo2l arfiq oldu. Tui[iye,je
ekonomide yavaglama var ancak lokasyon bazh iyi segilmig projelerin etkilenmedilini gririiyoruz.
2017 yinda da bu gekilde olmastnt bekliyoruz. 2017 yirnrn ilk 3 ayrna baktr[rmrzda ciro artr$r
var. Bagdat Caddesi'nde bazr markalar grktr ama bazr markalar da girmektedir. Beymen,
Ugaklrgil'de Zorlu mapazasr drgrndaki sanlnm en biiyiik ma[azasrnr aqtr. Kentsel donuqdm ile
ilgili inqaatlann olmaslnln uzun ddnemde olumlu oldufiunu diigiiniiyoruz. Bapdat Caddesi,nde
kentsel ddniigi.im ile ilgili bir yogunluk yaganryor. Normalde perakende yup uyimi.isait olmayan
son derece kdtti kogullarda cadde ma$azacitpr yaprllyordu. Kentsel Dontigtim sonucunda yeni
yaprlar sebebiyle cadde mapazacirprnrn potansiyeli artacaktrr. Cadde ma$azacirpL gok irrzl
giden bir sektdrdiir. 2016 y:irnda diinyada en gok yatrnm yaprlan sektdrlerden biri cadde
ma$azacirLrdrr. Ugakhgil en hrzh giden projemizdir, biz ingaatrmrzr bitirdik ve Beymen'e teslim
ettik. Beymen ig dekorasyonu yapryor. Kontratrmrz l5 yrlhktrr. Eylulayrnda baglayacaktrr.

Kur fikslemesi konusuna gelince, biz AVM'lerdeki kiracrlarr kendi ig ortaptmtz olarak
gdriiyoruz ve cirolartnr ciddi bir gekilde takip ediyoruz. Kurun gok hrzh gittigi ddnemde kur
fikslemesi yoluna gidiyoruz ve gerekli deste[i veriyoruz. Kur fiksle..iini- de bu gekilde
de[erlendirebiliriz. Yi.iksek volatilitenin ortadan kalkmasr ile bu husus tekrar de[erlendirilecektir.

Toplantr Bagkanr
(ile ilgili olarak

tarafrndan pay sahibi onapR DINQKOK temsircisine gi.indemin igbu
bagkaca bir sorusunun olup olmadr[r ve tiim sorularrna cevap ahnrp

soruldu.
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Pay sahibi 6Upn DINQKOK temsilcisi tarafindan sciz ahnarak, agalrdaki beyanda
bulunuldu:

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularrm bu kadardrr. Sordu[um sorulara verilen
cevaplar yetersiz oldufiundan, muhalif kahyorum ve Ttirk Ticaret Kanunu'nun 437. madde
hi.ikmti kapsamrnda dava agma hakkrml sakh tuttu[umu beyan ediyorum.

Toplantr Bagkanr tarafrndan toplantrda hazrr bulunan Ydnetim Kurulu Uyelerine, pay
sahibi OUfn DiNQKOK temsilcisince igbu giindem maddesi kapsamrnda sorulan sorulara
verilmig bulunan cevaplann teyit edilip edilmedifii hususu soruldu ve toplantrdahazr bulunan
Y6netim Kurulu Uyeleri tarafindan cevaplann teyit edildi[i beyan edildi.

III- Giindemin iigiincii maddesinin giiriiqiilmesine gegildi.

Gi.indemin tigtincii maddesi ile ilgili olarak, $irket denetgisi PwC BAGIMSIZ DENETIM
vE SERBEST MUHASEBECi MALI MU$AVIRLiK A.$. (Eski Unvanr: BA$ARAN NAS
BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECi MALI lrlu$avinliK A.g.) adrna
GORKEM SOKULLU soz alarak, 2016 yirnaait Ba[rmsrz Denetim Raporunu okudu.

IV- Giindemin dtirdiincii maddesinin gtiriigiilmesine gegildi.

Gtindemin ddrdiincti maddesi ile ilgili
ANONiM $iRKETi temsilcisi tarafindan sdz
onerge genel kurula okundu:

olarak, pay sahiplerinden AKKOK HOLDNG
ahnarak, agafirda metni yazrh dnerge verildi ve

'2016 yilma ait Finansol Tablolartn, ilan ve toplanfi giinleri hariq olmak ilzere genel
kurul toplanfi tarihinden ilg hafta once knnuni silresi iginde $irket merkezinde, www.akisgto.com
adresindeki $irketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nm elektronik genel kurul portaltnda ve
www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda poy sahiplerinin incelemesine
aqilmq olmast ve toplanfi tarihine ktdar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri iqin yeterli
silrenin geqmis olmast nedeniyle toplantda ana bosl*lonrun okunmasmt oneririz.'

Onerge, Toplantr Bagkanr tarafindan pay sahiplerinin oylamasrna sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda, 2016 yrhna ait Finansal Tablolarrn, ilan ve toplantr
giinleri harig olmak iizere genel kurul toplantr tarihinden iig hafta iince kanuni stiresi
iginde $irket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki $irketin kurumsal internet
sitesinde, MKK'nrn elektronik genel kurul portahnda ye www.kap.gov.tr adresli Kamuyu
Aydtnlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine aqrlmrq olmasr ve toplantr tarihine
kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri igin yeterli siirenin gegmiq olmasr nedeniyle
toplantrda ana baghklarrnrn okunmasrna pay sahiplerinden OMER DINQKOK temsilcisinin
3.490-adet gekimser oyuna (gekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmigtir) kargrhk,
toplantrya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katrlan difer pay sahiplerinin
toplam 325.631.445,52-adet olumlu oyu ve oygoklu[u ile karar verildi.

Finansal Tablolann ana baghklarr okundu.
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Toplantr Baqkanr tarafindan 2016 yrlrna ait Finansal Tablolar miizakereye agrldr ve pay
sahiplerine giindemin iqbu maddesi kapsamrnda sorulannrn olup olmadr[r soruldu.

Gtindemin igbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden OUen DINQKOK temsilcisi
sdz alarak, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyannca bilgi alma ve inceleme haklan
gergevesinde gi.indemin igbu maddesi ile ilgili aga[rdaki sorulartn Yonetim Kurulu'na
soruldufunu ve dava agma hakkrnr sakh tuttu[unu beyan etti:

1- $irketin 31.12.2016 tarihi itibariyle Dolar cinsinden 89.822.064-USD, Euro cinsinden
75.473.839-EURO olmak izere, Tiirk Lirasr cinsinden 596.102.131-TL agrk pozisyonu vardrr.
Bu tutarrn 2.326.446-EURO ve 12.587.752-USD'lik krsmr da krsa vadeli net yiiktimliili.ikti.ir.
(ddviz ytikiimli.iliiklerinden ddviz varhklannrn indirilmesi yoluyla hesaplanmrqtrr.) Bu durum
596.102.131-TL net bilango pozisyonu yiikiimliiliifiine yol agmaktadrr.2015 yrlnda da bu tutar
598.212.816-TL olarak hesaplanmrgtrr. Bu durumun risk yarattr[r aqrk ve kesin olduluna ve
yrllar itibariyle bu risk varhlrnr siirdiirdiiptine gdre, dniimi.izdeki yrllarda nasrl bir geliqme
6ngdrtilmekte midir? Birlegme halinde SAF'rn y{iktimliili.ikleri de gdz Ontinde bulundurulmug
mudur?

$irketin Mali iglerden Sorumlu Genel Miidtir Yardrmcrsr NAiLE BANUHAN
yUnUKOCLU tarafindan agafirdaki aqrklama yaprldr:

Gayrimenkul girketi igin bu rakamlar ytiksek de[ildir. Sermaye Piyasasr Kurulu'nun
Gayrimenkul Yatrnm Ortakllklarrna iligkin Teblili uyannca; gayrimenkul yatrnm ortakhklanna
6z kaynaklann 5 katrna kadar borglanma imkanr tanrnmrgtrr. Projenin cinsine gcire proje kredileri
kira gelirleri ile kapatrlacaktrr. Birlegmig qirkette de var olan krediler proje gelirleri ile
odenecektir. $u anda 6z kaynaklartmtz 1.2 milyar Tiirk Lirasr civannda, geldifimiz noktada
borglanma oranlmlz oz kaynaklanmlzln yansr kadardrr. Biz bu borglanma oranlanntn gok yiiksek
oldu[unu diigiinmiiyoruz.

2- $irketin 2015 yrh hasrlatr 89.825.7O-Tl'den 78.563.1l8-TL'ye dtigmiigtiir. Ticari faaliyet
karr 8.000.000-TL, esas faaliyet kan 9.000.000-TL azalrrken, finansman giderleri dncesi faaliyet
kan 2015'e gore 105.000.000-TL azafuken, toplam kapsamlr gelirinde de 120.000.000-Tl'nin
iizerinde bir kayrp olugmugtur.

Dcinem net kannln satrg hasrlatlna oranr 2015'te%325 iken,20l6'da%o216'ya dtigmi.igtiir.
Yani qirketin kan 2015 yrhnda kabaca satrg hasrlatrnrn 3 katr iken 2016'da2kattna ulagmtgtrr. Bu
verilerin rgr[r altrnda girketin finansal yaprsrnr giiglendirmig oldu[u soylenebilir mi?

$irketin Mali iglerden Sorumlu Genel Mtidiir Yardrmcrsr NAiLE BANUHAN
yUnUfOCLU tarafindan aga[rdaki agrklama yaprldr:

$irketimiz, normal bir iiretim girketi olarak delerlendirilmemelidir. Karhhkta seneler
itibariyle defigen gelirlere gdre defiigim olmaktadrr. Konut projeleri bittifiinde faturalar
kesildi[inde mali tablolara yansrmaktadrr. Yatrnmlar devam ederken daha sonra kira geliri elde
etmeye baghyorsunuz. Hasrlattaki diigtig reel bir dtigiig de[ildir. Konut faturalan ilintilidir. Kira



Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel Miidtir iUSaN COK$N DURUSOY tarafindan
aqafrdaki ek agrklama yaprldr:

Bizim dtizenli devam eden kira gelirlerimiz var, satrglar da oluyor ama kira gelirlerinde
artrg var. Aslrnda bizim igin Onemli olan da kira gelirlerindeki artt$tlr.

3- $irketin satrq hasrlattntn 2 katrndan fazla net kan olmasr, bu karrn bUytik olgiide yatrrrm
amactyla sahip olunan gayrimenkullerin yeniden delerlemesinden do[an defer artrglanndan
kaynaklandr!r do[ru mudur?

Ornegin Akbatr AVYM'nin 2015 sonunda de[eri 778.800.000-TL iken, 31.12.2016'da
893.721.000-TL'ye gtkartrlmrgtrr. 114.000.000-TL civarrndaki bu artrgrn sebebi 2015'te ekspertiz
raporunun indirgenmig nakit akrgr yontemiyle,20l6'da ise bir bagka degerleme girketi tarafindan
emsal kargrlagtrrma yontemiyle defierleme yaprlmrg olmasrdrr. Bu ttir deferleme tbrklannrn
ileride bina eskidikge ve gayrimenkul delerini kaybetti$ takdirde negatife dcinme riski var
mrdrr?

$irketin Mali iglerden Sorumlu Genel Mtidiir Yardrmcrsr NAiLE BANUHAN
yUnUKOGLU tarafrndan agalrdaki agrklama yaprldr:

Ekspertiz raporlan lisanslr de[erleme girketlerince yaprlmaktadrr. Son raporda da
indirgenmig nakit akrmr yontemine yer verilmigtir. Bu de[er, emsal kargrlagtrrma yontemi ile
yaprlan delere yakrn bir de[erdir. Yontem de[igiklifii gergevesinde olugmug farkh bir de[er soz
konusu de[ildir,

Gelir anlamrnda da, yatrnm amagh gelirler krsmrnda yer almaktadrr.

4- $irketin stoklan ilzerinde 2016 yrhnda 74.287.11l-TL borglanma maliyeti yani faiz yer
almaktadrr. Bu faizlerin donem kar zararna kaydr yerine bilanqoda stok maliyetine eklenmesinin
sebebi nedir? Gider kaydedilmesi gereken faizlerin, sahip olunan ingaatr tamamlanmamrg
gayrimenkul stogunun bu maliyet bedeline eklenmesi ve bu gayrimenkullerin ileride satrlmasr
halinde zarar yartama riski var mrdrr? Finansal tablolann 7 numarah notunda 31.12.2016 ve
31.12.2015 tarihli bilango verileri bir yrl rincesine aitmig gibi gdsterilerek 31.12.2015 ve
31 .12.2014 tarihleri altrnda sunulmugtur.

$irketin Mali iglerden Sorumlu Genel Miidiir Yardrmcrsr NAiLE BANUHAN
yUnUfOGLU tarafindan aga[rdaki agrklama yaprldr:

Devam etmekte olan projelerle ilgili kullanrlmakta olan kredilerin kur farkr ve faizlerinin
UFRS tarafinda aktiflegtirilmesi dofialdrr. Bizde devam eden yatrnmlar gergevesinde stoklar ve
yattrtm amaglt gayrimenkuller iizerinde aktiflegme yaprlmaktadrr. Dolayrsryla bu ba[lamda
kullanrlan kredilerin aktiflegtirilmesi dolru bir muhasebe politikasrdrr.

lantr Bagkanr tarafindan pay sahibi OUpn DNQKOK temsilcisine gtindemin igbu
bagkaca bir sorusunun olup olmadr[r ve tiim sorulanna cevap ahnrpilgili olarak

du.
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Pay sahibi OUpn DNQKOK temsilcisi tarafindan s6z ahnarak, aqagrdaki beyanda

bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili sorulanm bu kadardrr. Finansal Tablolar ile ilgili olarak
sordufium sorulara verilen cevaplar yetersiz oldufiundan, muhalif kaltyorum ve Ttirk Ticaret
Kanunu'nun 437. madde h0kmi.i kapsamrnda dava agma haklartmt sakh tuttu[umu beyan

ediyorum.

Toplantr Bagkanr tarafindan toplantrda hazrr bulunan Y6netim Kurulu Uyelerine, pay
sahibi OVpn DINQKOK temsilcisince iqbu gtindem maddesi kapsamrnda sorulan sorulara

verilmig bulunan cevaplann teyit edilip edilmedifi hususu soruldu ve toplanttdahanr bulunan

Ydnetim Kurulu Uyeleri tarafindan cevaplarrn teyit edildigi beyan edildi.

Toplantr Bagkanr tarafrndan 2016 yilna ait Finansal Tablolarrn tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapllan oylama sonucunda, 2016 yrhna ait Finansal Tablolarrn kabuliine ve

tasdikine; pay sahiplerinden OUpn DINQKOK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu, TALAT
BA$AK'rn 500,78-adet olumsuz oyu ve ALI AKTA$'n 27.247,78-adet olumsuz oyu olmak
i.izere toplam 31.238,56-adet olumsuz oya kargrhk, toplantrya gerek elektronik ortamda
gerekse fiziki ortamda katrlan difer pay sahiplerinin toplam 325.603.696'96-adet olumlu
oyu ve oygoklufu ile karar verildi.

Pay sahibi OUpn piNQfOf temsilcisi sriz alarak; giindemin igbu maddesine ve altnan

igbu karara muhalefet etti[ini, dava agma hakkrnr saklr tuttu[unu beyan etti ve muhalefet gerhinin

tutanafa gegirilmesini talep etti.

V- Giindeminbeqincimaddesiningiiriiqiilmesinegegildi.

Toplantl Bagkanr tarafindan 2016 yrhnda gdrev yapml$ bulunan ti.im Ydnetim Kurulu
Uyelerinin $irketin 2016 ytlt faaliyetlerinden dolayr ibralanntn ayn ayn oylamaya sunulaca[r
belirtildi.

Toplantr Bagkanr tarafindan ALi RAiF DiNQKOK'iin $irketin 2016 yilt faaliyetlerinden
dolayr ibrasr pay sahiplerinin oylamastna sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda, ALi RAIF OiNqxof'un $irketin 2016 yrh
faaliyetlerinden dolayr ibra edilmesine; pay sahiplerinden 0MER DINQKOK temsilcisinin
3.490-adet olumsuz oyuna kargrhk, toplantrya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki
ortamda katrlan difer pay sahiplerinin toplam 133.017.552-adet olumlu oyu ve oygoklufu
ile karar verildi. igbu oylamada, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. frkrast uyannca;
2016 yrhnda gdrev yapmr$ bulunan pay sahibi ydnetim kurulu iiyeleriolan ALi RAIF DNQKOK
temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait 104.022.994,07-adet paydan do[an oy
hakkr, NlflUnen DINQKOK QiFTQi temsilcisi tarafindan temsil ettifii iqbu pay sahibine ait
)2. 43-adet paydan dolan oy hakkr, RAIF ALi DINQKOK temsilcisi tarafindan temsil

pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan do[an oy hakkr, ALLZE DNQKOK
temsilcisi tarafindan temsil etti[i iqbu pay sahibine ait2.396.827,9Z-adet paydan

e
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dofian oy hakkr, MEHMET EMiN QiFTQi tarafrndan kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan

dolan oy hakkr, MEHMET ALi BERKMAN temsilcisi tarafindan temsil ettigi iqbu pay sahibine

ait2.329.204,34-adetpaydan dofan oy hakkr, IUSAN GOK$IN DURUSOY tarafrndan kendisine
ait2.340.098,43-adet paydan dogan oy hakkr ve DOGU BATI SANAYI UnUNI-pni iUnaCaf
VE ITHALAT ANONIV ginfeTi temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait
2.689.764,77-adet paydan dofian oy hakkr ile 2016 yrhnda ydnetimde gdrevli imza yetkisini haiz
pay sahibi ASLAN BADI tarafrndan kendisine ait 3.476.130,07-adet paydan dolan oy hakkr ve
pay sahibi RIFAT HASAN temsilcisi tarafindan temsil ettifii iqbu pay sahibine ait 17 .891.332,91-
adet paydan do[an oy hakkr olmak tizere toplam 192.613.893,15-adet oy hakkr kullanrlmamrgtrr.

Pay sahibi OUEn DiNQKOK temsilcisi sdz alarak; gi.indemin iqbu maddesine ve ahnan
igbu karara muhalefet etti[ini, dava agma hakkrnr sakh tuttufiunu beyan etti ve muhalefet gerhinin

tutana[a gegirilmesini talep etti.

Toplantr Bagkanr tarafrndan NILUFER DINQKOK Qif'TQi'nin $irketin 2016 yrlr
faal i yetlerinden dolayr ibrasr pay sah iplerinin oylamasrna sunu ldu.

Yaprlan oytama sonucunda, NilUrnR DiNCKox CirrQi'nin girketin 2016 yrh
faaliyetlerinden dolayr ibra edilmesine; pay sahiplerinden OMER DINQKOK temsilcisinin
3.490-adet olumsuz oyuna kargrltk, toplantrya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki
ortamda katrlan difier pay sahiplerinin toplam 133.017.552-adet olumlu oyu ve oygoklufu
ile karar verildi. igbu oylamada, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. frkrasr uyannca;
2016 yrhnda gorev yapmr$ bulunan pay sahibi ydnetim kurulu tiyeleri olan ALi RAIF pNQfOf
temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait 104.022.994,07-adet paydan do[an oy
hakkr, NILUFER DNQKOK QiFTQi temsilcisi tarafrndan temsil ettifi igbu pay sahibine ait
32.005.908,43-adet paydan do[an oy hakkr, RAIF ALi DINQKOK temsilcisi tarafrndan temsil
etti[i iqbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan dofian oy hakkr, ALIZE niXqfOf
EYUBOGLU temsilcisi tarafrndan temsil ettifi igbu pay sahibine ait2.396.827,9}-adet paydan

do[an oy hakkr, MEHMET EMIN QiFTQi tarafindan kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan

dolan oy hakkr, MEHMET ALi BERKMAN temsilcisi tarafindan temsil etti[i iqbu pay sahibine

ait2.329.204,34-adet paydan do[an oy hakkr, iHSaN GOK$N DURUSOY tarafrndan kendisine
ait2.340.098,43-adet paydan do[an oy hakkr ve DOGU BATI SANAYi UnCNLpni iUnaCef
VE ITHALAT ANONIU SinfeTi temsilcisi tarafrndan temsil ettifii iqbu pay sahibine ait
2.689.164,77-adet paydan dofan oy hakkr ile 2016 yrhnda yonetimde gdrevli imza yetkisini haiz
pay sahibi ASLAN BADI tarafindan kendisine ait3.476.130,07-adetpaydan dolan oy hakkr ve

pay sahibi RIFAT HASAN temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait 17.891.332,91-
adet paydan do[an oy hakkr olmak iizere toplam 192.613.893,15-adet oy hakkr kullanrlmamrqtrr.

Pay sahibi Olr4pn DiNQKOK temsilcisi soz alarak; giindemin igbu maddesine ve ahnan
igbu karara muhalefet etti[ini, davaagma hakkrnr sakh tuttulunu beyan etti ve muhalefet gerhinin

tutana[a gegirilmesini talep etti.

lantr Bagkanr tarafindan MEHMET ALi BERKMAN'rn $irketin 2016 yrlr
den dolayr ibrasr pay sahiplerinin oylamastna sunuldu. \N4



Yaprlan oylama sonucunda, MEHMET ALi BERKMAN'rn $irketin 2016 yrh
faaliyetlerinden dolayr ibra edilmesine; pay sahiplerinden OUpn DINQKOK temsilcisinin
3.490-adet olumsuz oyuna kargrhk, toplantrya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki
ortamda katrlan di[er pay sahiplerinin toplam 133.017.552-adet olumlu oyu ve oygoklufiu
ile karar verildi. igbu oylamada, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fikrasr uyannca;
2016 yrlrnda gdrev yapmr$ bulunan pay sahibi ydnetim kurulu i.iyeleri olan ALi RAIF DNQKOK
temsilcisi tarafrndan temsil ettili igbu pay sahibine ait 104.022.994,07-adet paydan dogan oy
hakkr, NILUFER DiNQK0K QiFTQi temsilcisi tarafindan temsil ettifii iqbu pay sahibine ait
32.005.908,43-adet paydan dofian oy hakkr, RAiF ALi DNQKOK temsilcisi tarafindan temsil
ettili iqbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan do[an oy hakkr, AL\ZE DINQKOK
EYUBOGLU temsilcisi tarafindan temsil ettigi igbu pay sahibine ait2.396.827,92-adet paydan
dolan oy hakkr, MEHMET EMiN QiFTQi tarafindan kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan
do[an oy hakkr, MEHMET ALi BERKMAN temsilcisi tarafindan temsil ettili iqbu pay sahibine
ait2.329.204,34-adet paydan do[an oy hakkr, iuSaN GOK$IN DURUSOY tarafindan kendisine
ait2.340.098,43-adet paydan dogan oy hakkr ve DoGU BATI SANAYI UntxlEni iHiraCar
VE ITHALAT ANONIU ginffTi temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait
2.689.764,77-adet paydan dofian oy hakkr ile 2016 yrhnda yOnetimde gdrevli imza yetkisinihaiz
pay sahibi ASLAN BADI tarafrndan kendisine art3.476.130,07-adetpaydan dofian oy hakkr ve
pay sahibi RIFAT HASAN temsilcisi tarafindan temsil ettifii iqbu pay sahibine ait 17.891 .332,91-
adet paydan do[an oy hakkr olmak tizere toplam 192.613.893,15-adet oy hakkr kullanrlmamrgtrr.

Pay sahibi OUpn DNQKOK temsilcisi soz alarak; g0ndemin igbu maddesine ve alrnan
igbu karara muhalefet ettifini, dava agma hakkrnr sakh tuttufiunu beyan etti ve muhalefet gerhinin

tutana$a gegirilmesini talep etti.

Toplantr Bagkanr tarafindan Y6netim Kurulu Bagkanr AHMET CEMAL
DORDUNCU'niin $irketin 2016 yrh faaliyetlerinden dolayr ibrasr pay sahiplerinin oylamasrna
sunuldu.

.. Yup,Bn oylama sonucunda, Yiinetim Kurulu Baqkanr AHMET CEMAL
DORDUNCU'niin $irketin 2016 yrh faaliyetlerinden dolayr ibra edilmesine; pay
sahiplerinden OMER DINQKOK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karqrhk, toplantrya
gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katrlan difer pay sahiplerinin toplam
133.017.552-adet olumlu oyu ve oygoklu[u ile karar verildi. igbu oylamada, Ti.irk Ticaret
Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fikrasr uyannca; 2016 yrhnda g6,rev yapml$ bulunan pay sahibi
yonetim kurulu iiyeleri olan ALi RAiF DINQKOK temsilcisi tarafindan temsil etti[i iqbu pay
sahibine ait 104.022.994,07-adet paydan dolan oy hakkr, NILUFER DINQKOK QiFTQi
temsilcisi tarafindan temsil ettigi igbu pay sahibine ait 32.005.908,43-adet paydan dolan oy
hakkr, RAiF ALi DiNQKOK temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait
19.196.103,66-adet paydan do[an oy hakkr, AL\ZE DiNQKOK EYUBOGLU temsilcisi
tarafindan temsil ettigi igbu pay sahibine ait 2.396.827,92-adet paydan dolan oy hakkr,
MEHMET EMiN QiFTQi tarafrndan kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan do[an oy hakkr,
MEHMET ALi BERKMAN temsilcisi tarafrndan temsil ettifi iqbu pay sahibine ait2.329.204,34-

n do[an oy hakkr, iuSeN GOK$IN DURUSOY tarafindan kendisine aitadet
2.34 43-adet paydan do[an oy hakkr ve DOGU BATI SANAYi uRtrNI-pni iunacar

LAT ANONIM $iRKETi temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine aitVE



pay sahibi ASLAN BADI tarafindan kendisine ait3.476.130,07-adet paydan dogan oy hakkr ve
pay sahibi RIFAT HASAN temsilcisi tarafindan temsil ettifi igbu pay sahibine ait I 7 .891.332,91-
adet paydan dofian oy hakkr olmak i.izere toplam 192.613.893,15-adet oy hakkr kullanrlmamrgtrr.

Pay sahibi Otrlpn DINQKOK temsilcisi sOz alarak; giindemin igbu maddesine ve ahnan
igbu karara muhalefet etti[ini, dava agma hakknr saklr tuttu[unu beyan etti ve muhalefet gerhinin
tutana[a gegirilmesini talep etti.

Toplantr Baqkanr tarafrndan Ydnetim Kurulu Baqkan Vekili RAIF ALi DiNQKOK'iin
$irketin 2016 y:Irt faaliyetlerinden dolayr ibrasr pay sahiplerinin oylamasrna sunuldu.

. laprlan oylama sonucunda, Yiinetim Kurulu Baqkan Vekili RAIF ALi
DINQKOK'iin $irketin 2016 yrh faaliyetlerinden dolayr ibra edilmesine; pay sahiplerinden
OnAgn DNQKOK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna kargrhk, toplantrya gerek
elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katrlan difer pay sahiplerinin toplam
133.017.552-adet olumlu oyu ve oygoklufiu ile karar verildi. igbu oylamada, Tiirk Ticaret
Kanunu'nun 436- maddesinin 2. fikrasr uyannca; 2016 yrhnda gdrev yapmr$ bulunan pay sahibi
yonetim kurulu iiyeleri olan ALi RAIF DNQKOK temsilcisi tarafindan temsil ettifi igbu pay
sahibine ait 104.022.994,07-adet paydan dogan oy hakkr, NILUFER DNQKOK QiFTQi
temsilcisi tarafindan temsil etti[i iqbu pay sahibine ait 32.005.908,43-adet paydan dofian oy
hakkr, RAiF ALi DINQKOK temsilcisi tarafindan temsil ettigi igbu pay sahibine ait
19.196.103,66-adet paydan dofan oy hakkr, AL\ZE DINQKOK EYUBOGLU temsilcisi
tarafindan temsil ettigi igbu pay sahibine ait 2.396.827,92-adet paydan dofian oy hakkr,
MEHMET EMIN QiFTQi tarafrndan kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan do[an oy hakkr,
MEHMET ALi BERKMAN temsilcisi tarafindan temsil etti[i iqbu pay sahibine ait2.329.204,34-
adet paydan dofian oy hakkr, igSeN GOK$iN DURUSOY tarafindan kendisine ait
2.340.098,43-adet paydan dogan oy hakkr ve DOGU BATI SANAYI UnUNI-eni iffnaCef
VE iTHALAT ANONIV ginfeTi temsilcisi tarafindan temsil etti[i iqbu pay sahibine ait
2.689.764,77-adet paydan do[an oy hakkr ile 2016 yrhnda yonetimde g6revli imza yetkisini haiz
pay sahibi ASLAN BADI tarafindan kendisine ait 3.476.130,07-adet paydan do[an oy hakkr ve
pay sahibi RIFAT HASAN temsilcisi tarafindan temsil ettili igbu pay sahibine ait 17.891 .332,91-
adet paydan do[an oy hakkr olmak i.izere toplam 192.613.893,15-adet oy hakkr kullanrlmamrgtrr.

Pay sahibi OUen DiNQKOK temsilcisi sd,z alarak; giindemin igbu maddesine ve ahnan
igbu karara muhalefet etti[ini, dava agma hakkrnr saklr tuttufiunu beyan etti ve muhalefet gerhinin
tutana[a gegirilmesini talep etti.

lantr Bagkanr tarafindan Ycinetim Kurulu Uyesi AL\ZE OiNgfOf EYUBOGLU'nun
l6 yrh faaliyetlerinden dolayr ibrasl pay sahiplerinin oylamasrna sunuldu.
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.. Yaprlan oylama sonucunda, Yiinetim Kurulu Uyesi ALLZE niNqfdX
EYUBOGLU'nun $irketin 2016 yrh faaliyetlerinden dolayr ibra edilmesine; pay
sahiplerinden OVPR DINQKOK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna kargrlrk, toplantrya
gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katrlan di[er pay sahiplerinin toplam
133.017.552-adet olumlu oyu ye oygoklufu ile karar verildi. igbu oylamada, Tiirk Ticaret
Kanunu'nun436. maddesinin 2. fikrasr uyannca; 2016 yrhnda gdrev yapmlg bulunan pay sahibi
ydnetim kurulu tiyeleri olan ALi RAIF DNQKOK temsilcisi tarafindan temsil ettifi iqbu pay
sahibine ait 104.022.994,07-adet paydan do[an oy hakkr, Nilunen DiNQKOK QiFTQi
temsilcisi tarafindan temsil ettigi iqbu pay sahibine ait 32.005.908,43-adet paydan dofan oy
hakkr, RAIF ALi DiNQKOK temsilcisi tarafrndan temsil ettigi igbu pay sahibine ait
19.196.103,66-adet paydan dolan oy hakkr, ALIZE DINQKOK EYUBOGLU temsilcisi
tarafindan temsil ettiEi igbu pay sahibine ait 2.396.827,92-adet paydan do[an oy hakkr,
MEHMET EMIN QiFTQi tarafindan kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan do[an oy hakkr,
MEHMET ALi BERKMAN temsilcisi tarafindan temsil ettili igbu pay sahibine ait2.329.204,34-
adet paydan dofian oy hakkr, iUSaN GOK$iN DURUSOY tarafindan kendisine ait
2.340.098,43-adet paydan dogan oy hakkr ve DOGU BATI SANAYI UnLNlgni iUnaCaf
VE ITHALAT ANONiHA SinfeTi temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait
2.689.764,77-adet paydan dofian oy hakkr ile2016 yrhnda yonetimde gorevli imza yetkisini haiz
pay sahibi ASLAN BADi tarafindan kendisine ait 3.476.130,07-adet paydan dofian oy hakkr ve
pay sahibi RIFAT HASAN temsilcisi tarafrndan temsil etti[i igbu pay sahibine ait I 7 .891.332,91-
adet paydan dofan oy hakkr olmak tizere toplam 192.613.893,15-adet oy hakkr kullanrlmamrgtrr.

Pay sahibi OUgn DNQKOK temsilcisi sciz alarak; gtindemin igbu maddesine ve alrnan
igbu karara muhalefet ettifini, dava agma hakkrnr sakh tuttufiunu beyan etti ve muhalefet gerhinin
tutanala gegiri lmesini talep etti.

Toplantr Bagkanr tarafindan Ycinetim Kurulu Uyesi iUSaN COf$iN DURUSOY'un
$irketin 2016 yth faaliyetlerinden dolayr ibrasr pay sahiplerinin oylamasrna sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda, Yiinetim Kurulu Uyesi iUSaN COf$iN DURUSOY'un
$irketin 2016 yrh faaliyetlerinden dolayr ibra edilmesine; pay sahiplerinden OHApn
OiNqfOf temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna kargrlrk, toplantlya gerek elektronik
ortamda gerekse fiziki ortamda katrlan di[er pay sahiplerinin toplam f33.017.552-adet
olumlu oyu ve oygoklufiu ile karar verildi. iqbu oylamada, Ti.irk Ticaret Kanunu'nun 436.
maddesinin 2. fikrasr uyannca; 2016 yrhnda gdrev yapml$ bulunan pay sahibi ycinetim kurulu
iiyeleri olan ALi RAIF OiNqfOf temsilcisi tarafrndan temsil ettigi igbu pay sahibine ait
104.022.994,07-adetpaydan do[an oy hakkr, NiLUFER DINQKOK QiFTQi temsilcisi tarafindan
temsil ettifii igbu pay sahibine ait 32.005.908,43-adet paydan do[an oy hakkr, RAiF ALi
DINQKOK temsilcisi tarafrndan temsil ettifi igbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan
do[an oy hakkr, ALIZE DINQKOK EYUBOGLU temsilcisi tarafindan temsil ettifii igbu pay
sahibine ait 2.396.827,92-adet paydan dofian oy hakkr, MEHMET EMIN QiFTQi tarafrndan
kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan do[an oy hakkr, MEHMET ALi BERKMAN temsilcisi
tarafindan temsil etti[i iqbu pay sahibine ait2.329.204,34-adet paydan do[an oy hakkr, iUSaN
COfgiN DURUSOY tarafindan kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan do[an oy hakkr ve

TI SANAYi unLrNI-pRi IHRACAT vE irualat ANoNiM $iRKETi temsilcisi
:emsil etti[i igbu pay sahibine ait2.689.764,77-adet paydan do[an oy hakkr ile 2016

[timde gdrevli imza yetkisini haiz pay sahibi ASLAN BADi tarafindan kendisine ait

DOG

t4 il/,, t\ 4
t



3.476.130,07-adet paydan do[an oy hakkr ve pay sahibi RIFAT HASAN temsilcisi tarafindan
temsilettifi iqbupaysahibineaitl7.89l.332,9l-adetpaydando[anoyhakkr olmaktizeretoplam
192.613.893, I 5-adet oy hakkr kullanrlmamrgtrr.

Pay sahibi OMER DINQKOK temsilcisi sdz alarak; gUndemin igbu maddesine ve alrnan
igbu karara muhalefet etti[ini, dava agma hakkrnr saklr tuttugunu beyan etti ve muhalefet gerhinin
tutanala gegirilmesini talep etti.

Toplantr Baqkanr tarafindan UZAY KOZAK'rn $irketin 2016 yth faaliyetlerinden dolayr
ibrasr pay sahiplerinin oylamasrna sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda,, UZAY KOZAK'In $irketin 2016 ytlt faaliyetlerinden
dolayr ibra edilmesine; pay sahiplerinden OUpn DNQKOK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz
oyuna kargrlrk, toplantrya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda kattlan difier pay
sahiplerinin toplam 133.017.552-adet olumlu oyu ve oygoklufiu ile karar verildi. iqbu
oylamada, Ttirk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fikrasr uyannca; 2016 yrhnda gcirev
yapmr$ bulunan pay sahibi ydnetim kurulu iiyeleri olan ALi RAIF DiNQKOK temsilcisi
tarafrndan temsil etti[i igbu pay sahibine ait 104.022.994,07-adet paydan do[an oy hakkr,
NILUFER OiNqfOrc QipfQi temsilcisi tarafindan temsil ettigi igbu pay sahibine ait
32.005.908,43-adet paydan do[an oy hakkr, RAIF ALi DNQKOK temsilcisi tarafindan temsil
etti[i igbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan do[an oy hakkr, ALLZE DINQKOK
EYUBOGLU temsilcisi tarafindan temsil ettili igbu pay sahibine ait2.396.827,9}-adet paydan
dogan oy hakkr, MEHMET EMiN QiFTQi tarafindan kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan
do[an oy hakkr, MEHMET ALi BERKMAN temsilcisi tarafrndan temsil ettifi igbu pay sahibine
ait2.329.204,34-adet paydan do[an oy hakkr, iHSaN GOK$N DURUSOY tarafindan kendisine
ait2.340.098,43-adet paydan do[an oy hakkr ve DOGU BATI SANAYi untfNlpni iURaCar
VE ITHALAT ANONiHA SinfeTi temsilcisi tarafindan temsil ettigi iqbu pay sahibine ait
2.689.764,77-adet paydan dogan oy hakkr ile 2016 yrhnda yonetimde g6revli imza yetkisinihaiz
pay sahibi ASLAN BADi tarafindan kendisine ait3.476.130,07-adetpaydan do[an oy hakkr ve
pay sahibi RIFAT HASAN temsilcisi tarafindan temsil etti[i iqbu pay sahibine ait 17.891.332,91-
adet paydan dofian oy hakkr olmak iizere toplam 192.613.893,15-adet oy hakkr kullantlmamrgtrr.

Pay sahibi OVpn DINQKOK temsilcisi sijz alarak; gtindemin igbu maddesine ve ahnan
igbu karara muhalefet ettilini, dava agma hakkrnr sakh tuttu[unu beyan etti ve muhalefet gerhinin
tutana[a gegirilmesini talep etti.

Toplantr Bagkanr tarafrndan UUSgyiN ERSiN TAKLA'nrn $irketin 2016 yrh
faaliyetlerinden dolayr ibrasr pay sahiplerinin oylamasrna sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda, ffUSByiN ERSiN TAKLA'nrn $irketin 2016 yrh
faaliyetlerinden dolayr ibra edilmesine; pay sahiplerinden OMER DINQKOK temsilcisinin
3.490-adet olumsuz oyuna kargrhk, toplantrya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki
ortamda katrlan difer pay sahiplerinin toplam 133.017.552-adet olumlu oyu ve oyqoklufu

verildi. igbu oylamada, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fikrasr uyannca;
gdrev yapmrg bulunan pay sahibi y6netim kurulu iiyeleri olan ALi RAIF DNQKOK

tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait 104.022.994,07-adet paydan dofan oy
FER DNQKOK QiFTQi temsilcisi tarafrndan temsil etti[i igbu pay sahibine ait
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32.005.908,43-adet paydan do[an oy hakkr, RAiF ALi DNQKOK temsilcisi tarafindan temsil
ettifi igbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan dogan oy hakkr, ALIZE DiNQKOK
EYUBOGLU temsilcisi tarafindan temsil ettifii igbu pay sahibine ait2.396.827,92-adet paydan

dofian oy hakkr, MEHMET EMIN QiFTQi tarafindan kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan

dofian oy hakkr, MEHMET ALi BERKMAN temsilcisi tarafindan temsil ettili igbu pay sahibine
ait2.329.204,34-adetpaydan do[an oy hakkr, iUSaN GOK$N DURUSOY tarafindan kendisine
ait2.340.098,43-adet paydan dofian oy hakkr ve DOGU BATI SANAYI UnLtNf-pni iffnaCef
VE ITHALAT ANONIU SinfeTi temsilcisi tarafindan temsil ettifii igbu pay sahibine ait
2.689.764,77-adetpaydan do[an oy hakkr ile 2016 yrlrnda yonetimde g6revli imza yetkisinihaiz
pay sahibi ASLAN BADI tarafindan kendisine ait3.476.130,07-adetpaydan dofan oy hakkr ve

pay sahibi RIFAT HASAN temsilcisi tarafrndan temsil ettigi iqbu pay sahibine ait 17.891.332,91-
adet paydan do[an oy hakkr olmak tizere toplam 192.613.893,15-adet oy hakkr kullanrlmamrgtrr.

Pay sahibi Otvtpn DNQKOK temsilcisi soz alarak; gtindemin igbu maddesine ve ahnan
igbu karara muhalefet etti[ini, dava agma hakkrnr sakh tuttu[unu beyan etti ve muhalefet gerhinin

tutanapa gegirilmesini talep etti.

VI- Giindemin altrncr maddesinin gtiriiqiilmesinegegildi.

Giindemin altrncr maddesi ile ilgili olarak, 2016 yirna ait kar ve kazang paylartntn
dafrtrm teklifine iliqkin aga[rda metni yanh 09.03.2017 tarihli ve (17) sayrh Ydnetim Kurulu
Karan genel kurula okundu:

'sermaye Piyasax Kurulu'nun Seri: II, No: l4.l Sayfu Tebli{ htiktimleri Eerqevesinde
dilzenlenmiS konsolide finansal tablolanmtzdo yer alan net ddnem kartmtz 169.929.189,00-TL,
Vergi Usul Kanunu htiktimleri gergevesinde dilzenlenmis mali toblolanmrzda yer alan net ddnem

kartmtz ise 6 3. 4 08. 04 6, 2 7 -TL' dir.

Sermaye Piyasax Kurulu'nun Seri: II No: l4.l Soyilt Tebli{ htiktimleri qergevesinde

dtizenlenmis lansolide finansol tablolartmtzda yer alon 169.929.189,00-TL tutarmdaki net
donem kanndan Ttirk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve $irket Esas SozleSmesi'nin
3 3.maddesi gergevesinde ;

- Yasal kayrtlartmtzda yer alan 63.408.046,27-TL tutartndaki net donem karmm o%5'ine

tekabill eden 3.170.402,31-TL'nin Genel Kanuni YedekAkEe olarok aynlmasma,

- $irketimizin 430.091.850,00-TL tutarmdaki odenmiS sermoyesinin %5'ine tekobill eden

21.504.592,50-TL tutarmdaki birinci temettilniin (1,00-TL nominal dederli paya isobet eden

temettil tutart brilt 0,05-TL, temettil oraru brilt % 5,00'tir.) ortaklanmtza nakden da{tilmastna,

Kalan tutor olan 145.254.194,19-Tl'den 35.211.864,96-TL tutanndaki ikinci temettilniln
(1,00- nominal degerli paya isabet eden temettii tutart briit 0,08187}-TL, temettil oraru brilt
%8, idtr) ortaklartmuo nakde n do{fi ilmas ma,

tilan ikinci temettilye istinaden 3.521.186,50-TL
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- DaEililmast ongdrillen Diger Kaynaklardon (GeqmiS Yil Karlanndon) 123.283.542,54-TL
tutanndaki temettilniln (1,00-TL nominal de[erli paya isabet eden temettil tutart briit 0,286645-

TL, temettil oraru briit %28,6645) ortaklartmtza nakden da!rtilmasma,

- Dagttilmast \ngoriilen Di{er Kaynaklardan 13.618.037,91-TL Genel Kanuni Yedek Alge
aynlmasma,

- Ortaklarumtza da{ttlacak olan l. ve 2. Temettiller ve gegmis yil karlarmdan dagtilmast
ongorillen temettil toplommm 180.000.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal degerli paya isabet
eden temettil tutart brilt 0,418511-TL, temettii oraru brilt % 41,8515) tespit edilmesine,

- Toplam 20.309.626,72-Tl'nin Genel Kanuni Yedek Alqe olarak aynlmasma,

- Kalon tutarm Ola{anilstii Yedek olarak ayrilmasma,

- Temettii bedellerinin iki eSit toksit halinde 24.04.2017 ve 20.06.2017 tarihinde nakden

da{rtilmastna, (...) karor verilmistir.'

Yonetim Kurulu'nun 09.03.2017 tarihli ve (17) sayrlt karan uyannca 2016 yrhna ait kar
paylarrnrn dalrtrmrna iligkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda, 2016 yrhna ait kar paylannrn Yiinetim Kurulu'nun
09,03.2017 tarihli ve (17) sayrh yukarrda metni yazit karartnda belirtilen qekilde ve iki eqit
taksit halinde 24.04.2017 ve 20.06.2017 tarihinde nakden dafrtrlmasrna; pay sahiplerinden
OfrApR DINQKOK temsilcisinin 3.490-adet gekimser oyu (gekimser oylar olumsuz oy olarak
kabul edilmigtir) ile TALAT BA$AK'rn 500,78-adet olumsuz oyu olmak iizere toplam 3.990,78-
adet gekimser ve olumsuz oya kargrhk, toplantrya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki
ortamda katrlan difer pay sahiplerinin toplam 325.630.944,74-adet olumlu oyu ve

oygoklufiu ile karar verildi.

Yonetim Kurulu iiyelerine kazang payr da[rtrlmasrna iligkin herhangi bir teklif, onerge,
veya 6neri olmadr[rndan bu konuda bir oylama yaprlmamrgtlr.

VII- Giindemin yedinci maddesinin giiriiEiilmesine gegildi.

Gi.indemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKOK HOLDNG
ANONIM $iRKETi temsilcisi tarafrndan s<iz ahnarak, aga[rda metni yazit onerge verildi ve

dnerge pay sahiplerine okundu:

'Yonetim Kurulu Uyeleri ile Ba{msu Yonetim Kurulu Uyelerinin her birine odenecek
iicretin ayl* net 8.500,0}-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.'

nerge, Toplantr Bagkanr tarafindan her bir Y6netim Kurulu Uyesine iligkin olmak 0zere

erinin oylamasrna sunuldu.
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Yaprlan oylama sonucunda, Yiinetim Kurulu Uyeleri ile Bafrmslz Yiinetim Kurulu
Uyelerinin her birine tidenecek iicretin ayhk net 8.500,00-TL olarak belirlenmesine; pay

sahiplerinden OMER niNCf0f temsilcisinin 3.490-adet gekimser oyu (gekimser oylar olumsuz

oy olarak kabul edilmigtir) ile TALAT BA$AK'rn 500,78-adet olumsuz oyu ve RLi aKTRS'rn
27.247,/8-adet olumsuz oyu olmak i.izere toplam 31.238,56-adet olumsuz ve gekimser oya

kargrhk, toplantrya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katrlan difer .pay
sahiplerinin toptam 138.795.138,,22-adet olumlu oyu ve oygoklufiu ile karar verildi. iqbu

oylamada, Ti.irk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin l. frkasr uyarlnca; pay sahibi y6netim

kurulu tiyeleri olan RAiF ALi DINQKOK temsilcisi tarafindan temsil ettifii.iqbu pay sahibine ait

19.196.103,66-adet paydan dofian oy hakkr, ALLZE DINQKOK EYUBOGLU temsilcisi

tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait 2.396.827,92-adet paydan dofian oy hakkr,

MEHMET EMIN QiFTQi tarafindan kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan do[an oy hakkr,

iUSaN C$f$iN DURUSOY tarafindan kendisine ait2.340.098,43-adet paydan dofian oy hakkr

ve DOGU BATr SANAyi UnrnLpni isnacAT vE iruar-er ANoNiM $iRKETi
temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait2.689.764,77-adet paydan dofian oy hakkr

ile pay sahiplerinden ALi RAiF OiNQfOf temsilcisi tarafindan temsil ettifi igbu pay sahibine

ait 104.022.994,07-adet paydan do[an oy hakkr, NiLUFER DINQKOK QiFTQi temsilcisi

tarafrndan temsil etti[i igbu pay sahibine ait 32.005.908,43-adet paydan dolan oy hakkr ve

RIFAT HASAN temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait 17.891.332,91-adet

paydan dofan oy hakkr olmak iizere toplam 186.808.558,74-adet oy hakkr kullanrlmamrqtrr.

8. Gtindeminsekizincimaddesiningiiriigiilmesinegeqildi.

Giindemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, agafirda metni yanh 09.03.2017 tarihli ve

(19) sayrh Ydnetim Kurulu Karart okundu:

'Tiirk Ticaret Konunu ve Sermaye Piyasax Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Teblifi ile

defiiStirilen 'sermaye Piyasasmda Ba{tmsu Denetim Standqrtlart Hakkmda Tebli!' uyormco,

$irketimizin 2017 yth donemindeki mali tablo ve raporlarmtn denetlenmesi iqin Denetimden

Sorumlu Komire'nin raporu dogrultusundo GUNEY BAGIMSIZ DENET|M VE SERBEST

MUHASEBEC| MAL| MU$AVLRLLK ANONLM $iRKETi'nin seqilmesinin 2016 yilma ait olafian
genel kurul toplantrsmda Genel Kurul'a \nerilmesine karar verilmistir.'

Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan yayrnlanan osermaye Piyasasrnda Ba[rmsrz Denetim

Standartlan Hakklnda Tebli[' ile Ti.irk Ticaret Kanunu uyannca ve Y6netim Kurulu'nun konuya

iliqkin yukarrda metni yanh karanna istinaden Ba[rmsrz Denetgi segimi pay sahiplerinin

oylamasrna sunuldu.

Yaprtan oylama sonucunda, Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun
X Seri, 28 No'lu Teblifi ile defiiqtirilen 'sermaye Piyasasrnda Baftmsz Denetim
Standartlarr Hakkrnda Teblifi' uyarlnca, $irketimizin 2017 yrh diinemindeki mali tablo ve

raporlarrnrn denetlenmesi igin- Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu dofrultusunda
CUNTY BAGIMSIZ DENETIU VT, SERBEST MUHASEBECI MALI MU$AVIRLIK

giRt<trti'nin seqilmesine; pay sahiplerinden OUpn DiNQKOK temsilcisinin
gekimser oyu (gekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiqtir) ile TALAT
500,78-adet olumsuz oyu ve ALi AKTA$'m 27.247,78-adet olumsuz oyu olmak

31.238,56-adet olumsuz ve gekimser oya kargrhk, toplantlya gerek elektronik
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ortamda gerekse fiziki ortamda katrlan difer pay sahiplerinin toplam 325.603.696,96-adet
olumlu oyu ve oyqoklufu ile karar verildi.

IX- Giindemin dokuzuncu maddesinin giiriiqiilmesinegegildi.

Giindemin dokuzuncu maddesi uyannca, $irket tarafindan 2016 yir igerisinde igbu
gtindem maddesi kapsamrnda gergeklegtirilen ig ve iqlem bulunmadrfr hususunda $irketin Mali
iglerden Sorumlu Genel Mtidtir Yardrmcrsr NAILE BANUHAN yUnUfOCLU tarafrndan pay
sahiplerine bilgi verildi.

X- Giindemin onuncu maddesinin giiriiqiilmesinegegildi.

Giindemin onuncu maddesi uyannca, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde
hiikUmlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Ydnetim Kurulu Uyelerine verilmesi hususu her bir
Y6netim Kurulu Uyesine iligkin olmak izere pay sahiplerinin oylamasrna sunuldu.

Yaprlan oylama sonucunda, Yiinetim Kurulu Uyelerine Tiirk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396. madde hiikiimlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; pay sahiplerinden
OUpn DiNQKOK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu, HAMZA NAN 10,32-adet olumsuz
oyu, ALi AKTA$'rn 27.247,78-adet olumsuz oyu ve TALAT BA$AK'rn 500,78-adet olumsuz
oyu olmak i.izere toplam 31.248,88-adet olumsuz oya kargrhk, toplantrya gerek elektronik
ortamda gerekse fiziki ortamda katrlan difer pay sahiplerinin toplam 138.795.127,96-adet
olumlu oyu ye oygoklufu ile karar verildi. igbu oylamada, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 436.
maddesinin 1. fikrasr uyannca; pay sahibi ydnetim kurulu i.iyeleri olan RAIF ALi DINQKOK
temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan dofan oy
hakkr, ALLZE DiNQKOK EYUBOGLU temsilcisi tarafindan temsil etti[i igbu pay sahibine ait
2.396.827,92-adet paydan do[an oy hakkr, MEHMET EMIN QiFTQi tarafindan kendisine ait
6.265.528,55-adet paydan dogan oy hakkr, iUSaN GOK$IN DURUSOY tarafrndan kendisine ait
2.340.098,43-adet paydan dofian oy hakkr ve DOGU BATI SANAYI UntfNfeni iUnaCaf
VE ITHALAT ANONINA ginfeTi temsilcisi tarafrndan temsil ettifi iqbu pay sahibine ait
2.689.764,77-adet paydan do[an oy hakkr ile pay sahiplerinden ALi RAiF DINQKOK temsilcisi
taraftndan temsil etti[i igbu pay sahibine ait 104.022.994,07-adet paydan do[an oy hakkr,
Nit-Upgn DiNQKOK QIFTQi temsilcisi tarafindan temsil etti$ igbu pay sahibine ait
32.005.908,43-adet paydan do[an oy hakkr ve RIFAT HASAN temsilcisi tarafrndan temsil etti[i
igbu pay sahibine ait 17.891.332,91-adet paydan do[an oy hakkr olmak izere toplam
I 8 6. 808. 5 5 8,7 4 -adet oy hakkr kul lanrlmamr gtrr.

Pay sahibi OVER OiNqfOf temsilcisi s6z alarak; giindemin iqbu maddesine ve alrnan
karara muhalefet etti[ini, dava agma hakkrnr sakh tuttu[unu beyan etti ve muhalefet gerhinin
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XI- Giindeminonbirincimaddesiningiiriigiilmesinegegildi.

GUndemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun (ll-17.1)
saytlr 'Kurumsal Yonetim Tebli[i'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Ydnetim ilkesi geregince,2Ol6
yrlrnda yaprlan toplam 7.726.170,00-TL tutarrndaki bagrq ve yardrmlar hakkrnda $irketin Mali
iqlerden Sorumlu Genel Mtidtir Yardrmcrsr NAILE BANUHAN yUnUfOCLU tarafindan pay
sahiplerine aga[rdaki bilgi verildi:

2016 yrllrl,a ait ba[rglarrn krrrhmr aga[rdaki qekildedir:

XII- Giindemin onikinci maddesinin gdriiqiilmesine gegildi.

Giindemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yonetim Tebli[i'nin 12. maddesi
uyannca,20l6 yrhnda $irket tarafindan tigtincii kigiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadrfr hususunda $irketin Mali iglerden
Sorumlu Genel Mtidiir Yardrmcrsr NAiLE BANUHAN yUnUfOClU tarafrndan pay
sahiplerine bilgi verildi.

Xm- Giindemin oniigiincii maddesinin giiriipiilmesine gegildi.

Gi.indemin oni.igiincti maddesi ile ilgili olarak, Gayrimenkul Yatrrrm Ortakhklanna iligkin
Esaslar Tebli[i'nin 37. maddesi uyannca, 2016 yirnda yaprlan ahm, satrm ve kiralama
iqlemlerinden ekspertiz de[erinden farkh olarak gergeklegtirilen iglem bulunmadrfr hususunda

y sahiplerine bilgi verildi.

l4r e\4

BAGISLAR (TL)
QERKEZKoy OnCaNiZE SANAYi
EOI-CEsiNE YAPILAN BAGIS BEDELi

4.392.996,59

MiLLETIN MECLiSiNi HaiIInT YAPAR
KONSORSiYUHALNA YAPILAN BAGIS 3.000.000,00

YALOVA REKToRLUT sNaSr BAGr$r 212.701,72

AILE VE SOSYAL POLITIKALAR
BAKANLIGI',NA l5 TEMMUZ $EHITLERI
DAYANI$MA KAMPANYASI iQN
VERiLEN BAGIS 100.000,00

DiGER BAGI$ VE YARDIMLAR TEV
BAGISLARI

20.481,69

TOPLAM 7.726.170,00
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XIV- Giindemin ondiirdiincii maddesinin giirtgiilmesine gegildi.

Gi.indemin ondrirdtincti maddesi ile ilgili olarak, 29.03.2016 tarihinde yaprlan 2015 yrlrna
ait ola[an genel kurul toplantrsrnda onayl alrnmrg olan II No'lu Geri Ahm Programr kapsamrnda

$irketimiz tarafindan geri alrnacak paylara iligkin iglem gergeklegtirilmedi[i hususunda girketin
Mali iqlerden Sorumlu Genel Mtidiir Yardrmcrsr NAILE BANUHAN yUnUfOCLU tarafindan
pay sahiplerine bilgi verildi.

Gtindemde gdrtigi.ilecek bagkaca husus kalmadrgrndan, toplantrya son verildi. 14.04.2017

TUTANAK YAZMANI
YASEMiN giNCOI, YILDIRIMERF

OY TOPLAMA MEMURU
OZAN HANQER

BAKANLIK TEMSiLCiSi

-

METIN YONEY

TUTANAK YAZMANI
MERT SONMEZSOY
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