AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’NİN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.04.2021 tarihinde saat 11:00’de aşağıda yazılı
gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No:
56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No: 56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş,
İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akmgyo.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet
sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (II-30.1) sayılı ‘Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde
(‘Tebliğ’) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil,
ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS)
vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS
vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter
huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak
edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda
katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi
yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na
kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün
olmayacaktır.
Covid 19 (Koranavirüs) salgını nedeniyle katılımcıların gerek sağlığını korumak ve gerekse maruz kalacakları
riskleri azaltmak amacıyla pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına öncelikli olarak EKGS aracılığıyla
elektronik ortamda katılmaları önem arz etmektedir. Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kayıt olan pay
sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı
açısından fiziken katılım veya EGKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı
izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden
kullanılabilmektedir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin
Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini
tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için sayın pay
sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020
yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif,
Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli
açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere
genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK’nın elektronik genel
kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
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SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal
Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili
gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.
1.
Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde
İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile
İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:
Şirketin 75.000.000,00-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş
37.264.000,00-TL’dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 3.726.400.000 adet paya
bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her bir payın 1 adet oy hakkı vardır.
Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır*:
Ortağın Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı
Klepierre S.A.
Akkök Holding A.Ş.
Tekfen Holding A.Ş.
Davit Braunştayn
Diğer
TOPLAM

Nominal Değer
(TL)
17.115.907,88
4.673.535,00
3.901.279,04
2.538.380,82
9.034.897,26
37.264.000,00

Sermayedeki
Payı (%)
45,93
12,54
10,47
6,81
24,25
100,00

Oy Hakkı
Oranı (%)
45,93
12,54
10,47
6,81
24,25
100,00

(*) 23.03.2021 tarihinde KAP’ta yer alan Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip
Gerçek ve Tüzel Kişiler tablosundan alınmıştır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Grubu

Nama/
Hamiline

Pay Adedi

Toplam Nominal
Değer (TL)

A

Nama

407.575.000

4.075.750,00

B

Nama

284.138.000

2.841.380,00

C

Nama

239.887.000

2.398.870,00

D

Hamiline

2.794.800.000

27.948.000,00

TOPLAM

3.726.400.000

37.264.000,00

Sermayeye
Oranı (%)

İmtiyaz Türü

Yönetim Kuruluna 4
Aday Gösterme
Yönetim Kuruluna 3
7,63
Aday Gösterme
Yönetim Kuruluna 2
6,44
Aday Gösterme
Yönetim Kuruluna 1
75,00
Aday Gösterme
10,93

100,00

Borsada İşlem Görüp
Görmediği
Borsada işlem
görmemektedir.
Borsada işlem
görmemektedir.
Borsada işlem
görmemektedir.
% 73,45’i borsada
işlem görmektedir.
%55,09’u borsada
işlem görmektedir.

Şirketimizin 23.03.2021 tarihi itibarıyla halka açıklık oranı %55,09’dır.
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 11. maddesinin ikinci paragraf hükmü uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu,
4’ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3’ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2’si
(C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 1’i de halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış
(D) grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından
seçilecek 10 (on) üyeden oluşur.
Ancak; anılan maddenin üçüncü paragraf hükmü uyarınca, halka arz edilmiş ve genel kurul
toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla
bir aday belirleyememesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu, 4’ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun;
3’ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 2’si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun
önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur.
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2.
Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek
Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve
Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:
Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 2020 yılı hesap döneminde
gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek
yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.
3.
Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi
Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin;
Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın
İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı
ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek
Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:
2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine
ilişkin madde yer almamaktadır.
4.
Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne
Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul
Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:
2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 20.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi
bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.
5.
Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile
Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:
Toplantı gündeminin 14. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Ticaret
Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret
Bakanlığı’nın onaylayacağı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının
geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve
Paylar’ başlıklı 6. maddesinin ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirket’in Amacı, Faaliyet Konusu,
Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları’ başlıklı 3. maddesi, ‘Şirket’in Merkez ve
Şubeleri’ başlıklı 4. maddesi, ‘Payların Devri’ başlıklı 7. maddesi, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları’ başlıklı 13.
maddesi ve ‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum’ başlıklı 14. maddesinin
tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı ve tadil metni EK-2’de sunulmuştur.

20.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.

Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirket’in Genel
Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda genel kurul toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve
Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
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2.
Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve
müzakeresi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni
süresi içinde Şirketimizin merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde,
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
müzakereye açılacaktır.
3.

2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce
kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com
adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.
4.

2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni
süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com
adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi
verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.
5.

Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2020 yılı
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
6.

Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni
süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com
adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın
görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Kar Dağıtım Tablosu EK-3’te, Kar Dağıtım Teklifi EK-4’te sunulmuştur.
7.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas
Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim
Komitesi’nin önerileri de dikkate alınarak, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri
belirlenecektir.
8.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin
kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ’ hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı dönemindeki mali tablo ve
raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca
önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
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9.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının,
Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya
Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya
başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız
ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca
pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK’nın ‘Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı’ başlıklı
395. maddesinin birinci fıkrası ve ‘Rekabet Yasağı’ başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri
ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.
SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (1.3.6) numaralı uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi
uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya
bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması
ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda;
söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi
olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel
Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.
10.
Türk Ticaret Kanunu’nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu
Üyelerine verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 396. Maddesinde belirtilen izin ve yetkilerin
verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
11.
Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve
yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst
sınırın genel kurulun onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 numaralı
kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış bulunmadığı ile ilgili
olarak Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat
hükümleri, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde
Şirketimizce 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 150.000,00-TL olarak belirlenmesi hususu Genel
Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
12.
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü
kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin
olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca
üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan
genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz
tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel
Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.
13.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca 2020
yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan işbu madde hükmü kapsamındaki ilgili alım, satım ve
kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
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14.
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması
kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylayacağı hali ile Kayıtlı
Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları
(5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. Maddesinin ve
ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirket’in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet
Yasakları, Yatırım Sınırlamaları’ başlıklı 3. maddesi, ‘Şirket’in Merkez ve Şubeleri’ başlıklı 4. maddesi,
‘Payların Devri’ başlıklı 7. maddesi, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları’ başlıklı 13. maddesi ve ‘Özellik Arz
Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum’ başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin tasarının
genel kurulun onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı
ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylayacağı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine
tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması
amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. Maddesinin; Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyum sağlanması
amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirket’in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları,
Yatırım Sınırlamaları’ başlıklı 3. Maddesinin, ‘Payların Devri’ başlıklı 7. maddesinin ve ‘Özellik Arz Eden
Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum’ başlıklı 14. maddesinin; T.C. İç İşleri Bakanlığının Kayıtlı
Adres Sistemi ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirket’in Merkez ve Şubeleri’
başlıklı 4. Maddesinin ve Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ uyarınca elektronik yönetim kurulu yapabilmek amacıyla Şirket Esas
Sözleşmesi’nin ‘Yönetim Kurulu Toplantıları’ başlıklı 13. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme değişikliği
Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

EKLER :
1.
2.
3.
4.

Vekaletname Örneği,
Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve eki tadil metni,
Kar Dağıtım Tablosu,
Kar Dağıtım Teklifi.
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EK-1

VEKALETNAME
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’nin 20.04.2021 günü, saat
11:00’de Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No: 56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş,
İstanbul adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda
belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ......................................’yı
vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve
red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet
şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması
ve müzakeresi,
3. 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin
belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim
Kurulu’nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya
sunulması,
9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu
Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı
ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya
başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere
ilişkin bilgi verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin
Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan
bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında
yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,
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Red

Muhalefet
Şerhi

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet
Şerhi

12. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz
tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 13. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. maddesi
uyarınca 2020 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin
alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın
onaylayacağı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı
sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması
amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. Maddesinin
ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirket’in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet
Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları’ başlıklı 3. maddesi, ‘Şirket’in
Merkez ve Şubeleri’ başlıklı 4. maddesi, ‘Payların Devri’ başlıklı 7. maddesi,
‘Yönetim Kurulu Toplantıları’ başlıklı 13. maddesi ve ‘Özellik Arz Eden Kararlar
ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum’ başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin
tasarının genel kurulun onayına sunulması.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı
varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
İMZASI

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
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EK-2
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI VE
EKİ TADİL METNİ
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
1. Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Şirket’in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları,
Yatırım Sınırlamaları’ başlıklı 3. maddesi, ‘Şirket’in Merkez ve Şubeleri’ başlıklı 4. maddesi, ‘Sermaye
ve Paylar’ başlıklı 6. maddesi, ‘Payların Devri’ başlıklı 7. maddesi, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları’
başlıklı 13. maddesi ve ‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum’ başlıklı 14.
maddesinin tadiline,
2. Esas Sözleşme’nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu
ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
duyurulmasına ve tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli
izinlerin alınmış olması kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylayacağı
hali ile Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni
ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 3 – ŞİRKET’İN AMACI, FAALİYET
KONUSU, FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET
YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI

MADDE 3 – ŞİRKET’İN AMACI, FAALİYET
KONUSU, FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET
YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI

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
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.

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
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.

Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları,
yönetim sınırlamaları, faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları,
yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, portföy sınırlamaları
ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu
işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları,
yönetim sınırlamaları, faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları,
yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, portföy sınırlamaları
ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu
işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve
şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda,
vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar
nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve
şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda,
vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar
nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve
değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya
kiralayabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve
değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya
kiralayabilir.

Şirket, portföyünde bulunan ve kira geliri elde etme amacına
yönelik gayrimenkullere veya onların bağımsız bölümlerine

Şirket, portföyünde bulunan ve kira geliri elde etme amacına
yönelik gayrimenkullere veya onların bağımsız bölümlerine
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ilişkin olarak güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer
nitelikteki temel hizmetleri sunabileceği gibi, şirket
portföyünde yeralan gayrimenkuller ve gayrimenkul
projelerinin pazarlanmasına ve değerinin artırılmasına
yönelik yapılacak reklam ve promosyon faaliyetleri de
yapabilir.Yine, bu amaca yönelik olmak üzere, Şirket, sahip
ve maliki bulunduğu garaj katlarını işletebilir ve işlettirebilir.

ilişkin olarak güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer
nitelikteki temel hizmetleri sunabileceği gibi, şirket
portföyünde yeralan gayrimenkuller ve gayrimenkul
projelerinin pazarlanmasına ve değerinin artırılmasına
yönelik yapılacak reklam ve promosyon faaliyetleri de
yapabilir.Yine, bu amaca yönelik olmak üzere, Şirket, sahip
ve maliki bulunduğu garaj katlarını işletebilir ve işlettirebilir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen, menkul
kıymetleri, arsa, arazi, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi,
hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer
gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya
verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir,
tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis
edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan
varlıklar üzerinde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen
sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek
verebilir; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması
kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak,
intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir
ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde
Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştira hakları
ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun
hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakları tesis edebilir,
yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas,
birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil
yatırımların gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları
tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm
işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis
edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen, menkul
kıymetleri, arsa, arazi, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi,
hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer
gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya
verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir,
tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis
edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan
varlıklar üzerinde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen
sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek
verebilir; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması
kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak,
intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir
ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde
Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştira hakları
ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun
hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakları tesis edebilir,
yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas,
birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil
yatırımların gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları
tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm
işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis
edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı
kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı
kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.

Otel veya buna benzer faaliyete geçebilmesi için belirli asgari
donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden
önce tefrişini temin edebilir.

Şirket, faaliyete geçebilmesi için belirli asgari donanıma
ihtiyaç duyan gayrimenkullerinin kiraya verilmeden önce
tefrişini temin edebilir.

Şirket yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile
bağlantılı olmak kaydıyla fıkri değeri, patent, lisans, marka,
know-how, ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir
veya satabilir.

Şirket yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile
bağlantılı olmak kaydıyla fıkri değeri, patent, lisans, marka,
know-how, ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir
veya satabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin
gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına,
yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da
üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin
gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına,
yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da
üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması
halinde
Sermaye
Piyasası
Kurulu'nca
yapılacak
düzenlemelere uyulur.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması
halinde
Sermaye
Piyasası
Kurulu'nca
yapılacak
düzenlemelere uyulur.

MADDE 4 – ŞİRKET’İN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4 – ŞİRKET’İN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi,
Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat:1, Etiler,
İstanbul’dur.

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi,
Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No: 56/1 Beşiktaş/
İstanbul’dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca
Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na bildirilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla şube
ve temsilcilik açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca
Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na bildirilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla şube
ve temsilcilik açabilir.

MADDE 6 – SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 6 – SERMAYE VE PAYLAR

Şirket,

Sermaye

Piyasası

Kanunu

hükümlerine

göre

Şirket,
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Sermaye

Piyasası

Kanunu

hükümlerine

göre

75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı
sermaye tavanına sahip olup; Şirketin sermayesi,her biri 1-Kr
(bir
Kuruş)
itibari
değerde
7.500.000.000(yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı
sermaye tavanına sahip olup; Şirketin sermayesi,her biri 1-Kr
(bir
Kuruş)
itibari
değerde
7.500.000.000(yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca izin verilen kayıtlı sermaye
tavanı, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya
da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında
yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin
süresi beş yıllık dönemler itibari ile genel kurul kararıyla
uzatılabilir.
Söz
konusu
yetkinin
alınmaması
durumunda,Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı
yapamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca izin verilen kayıtlı sermaye
tavanı, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya
da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında
yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin
süresi beş yıllık dönemler itibari ile genel kurul kararıyla
uzatılabilir.
Söz
konusu
yetkinin
alınmaması
durumunda,Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı
yapamaz.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kr itibari
değerde
3.726.400.000
(üçmilyaryediyüzyirmialtımilyondörtyüzbin)
adet
paya
ayrılmış 37.264.000-TL (otuzyedimilyonikiyüzaltmışdörtbin
Türk Lirası)’dir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kr itibari
değerde
3.726.400.000
(üçmilyaryediyüzyirmialtımilyondörtyüzbin)
adet
paya
ayrılmış 37.264.000-TL (otuzyedimilyonikiyüzaltmışdörtbin
Türk Lirası)’dir.

İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08-TL’si ayni olarak,
32.008.967,92-TL’si ise nakden ödenmiştir.

İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08-TL’si ayni olarak,
32.008.967,92-TL’si ise nakden ödenmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A)
Grubu
nama
407.575.000
adet
pay
karşılığı
4.075.750TL’ndan, (B) Grubu nama 284.138.000 adet pay
karşılığı 2.841.380TL’ndan, (C) Grubu nama 239.887.000
adet pay karşılığı 2.398.870TL’ndan ve (D) Grubu hamiline
2.794.800.000adet
pay
karşılığı
27.948.000TL’ndan
oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden
kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı
payların devri kısıtlanamaz.

Şirket’in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A)
Grubu
nama
407.575.000
adet
pay
karşılığı
4.075.750TL’ndan, (B) Grubu nama 284.138.000 adet pay
karşılığı 2.841.380TL’ndan, (C) Grubu nama 239.887.000
adet pay karşılığı 2.398.870TL’ndan ve (D) Grubu hamiline
2.794.800.000adet
pay
karşılığı
27.948.000TL’ndan
oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden
kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı
payların devri kısıtlanamaz.

Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde aranacak
niteliklere ilişkin hususlarda sermaye piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur.

Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde aranacak
niteliklere ilişkin hususlarda sermaye piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına
kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının
sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca
yapılır.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına
kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının
sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca
yapılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra
kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı
durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin
altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra
kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı
durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin
altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe
yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe
yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar
çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar
çerçevesinde kayden izlenir.

kaydileştirme

esasları

kaydileştirme

esasları

MADDE 7 – PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7 – PAYLARIN DEVRİ

(D) grubu payların dışında kalan nama yazılı (A), (B) ve (C)
grubu payların ve rüçhan haklarının satışı, devri,
rehnedilmeleri veya üzerlerinde intifa hakkı dahil üçüncü
kişiler lehine herhangi surette işlem gerçekleştirilmesi

(D) grubu payların dışında kalan nama yazılı (A), (B) ve (C)
grubu payların ve rüçhan haklarının satışı, devri,
rehnedilmeleri veya üzerlerinde intifa hakkı dahil üçüncü
kişiler lehine herhangi surette işlem gerçekleştirilmesi
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Yönetim Kurulunun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine
bağlıdır. İmtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun iznine tabidir.
Şu kadar ki; aynı gruptan pay sahiplerinin kendi aralarında
yapacakları pay devirleri, gerçek kişi pay sahiplerinin eş ve
füruuna yapacakları devirler ve Türk Ticaret Kanununun 495.
maddesinin 3. fıkrası hükmü gereği gerçekleşecek olan
devirler Yönetim Kurulunun iznine tabi değildir.
Her izin ilgili işleme münhasır olup, bu izin çerçevesinde
gerçekleştirilen tasarruflar pay defterine kaydedildiği
takdirde hüküm ifade eder.

Yönetim Kurulunun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine
bağlıdır. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan
miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun iznine tabidir.
Şu kadar ki; aynı gruptan pay sahiplerinin kendi aralarında
yapacakları pay devirleri, gerçek kişi pay sahiplerinin eş ve
füruuna yapacakları devirler ve Türk Ticaret Kanununun 495.
maddesinin 3. fıkrası hükmü gereği gerçekleşecek olan
devirler Yönetim Kurulunun iznine tabi değildir.
Her izin ilgili işleme münhasır olup, bu izin çerçevesinde
gerçekleştirilen tasarruflar pay defterine kaydedildiği
takdirde hüküm ifade eder.

MADDE 13 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 13 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen
zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır.
Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan
vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya
çağırılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili bu
talebe rağmen yönetim kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler
de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulu
toplantılarına çağrılar toplantı tarihinden en az iki hafta önce
kurye veya faks ile yazılı olarak gönderilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen
zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır.
Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan
vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya
çağırılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili bu
talebe rağmen yönetim kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler
de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulu
toplantılarına çağrılar toplantı tarihinden en az iki hafta önce
kurye veya faks ile veya elektronik yöntemle yazılı olarak
gönderilir.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen
kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteminde
bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin
muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar
alınabilir.
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı
tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde
değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar
almak ve üyelere en az bir hafta önceden ellerine geçecek
şekilde yazılı olarak kurye veya faks ile bildirimde bulunmak
şartı ile başka yerde de toplanabilir.
Yönetim kurulu en az dokuz kişi ile toplanır. Aşağıda
belirtilen oy birliğinin şart olduğu kararlar hariç olmak üzere,
yönetim kurulu toplantılarında kararlar en az dokuz üyenin
oybirliği ile alınır.
Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya
bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş
sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.
Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak
imzalar.
Aşağıdaki konulara ilişkin kararlar tüm üyelerin toplantıda
hazır bulunması ve oy birliği ile alınır:
a) Alım veya satım değeri 500.000 Euro veya muadilini aşan
gayrimenkul alış ve satış işlemleri;

Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda
yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları
bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması
yoluyla da icra edilebilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip
olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında
Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu
amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta
belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede
kullanabilmesi sağlanır.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen
kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteminde
bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin
muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar
alınabilir.
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı
tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde
değişiklik yapılabilir.

b) Alım veya satım değeri 500.000 Euro veya muadilini aşan
her türlü varlık alış ve satış işlemleri ile yine aynı tutarı aşan
yatırımlara girişilmesi;

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar
almak ve üyelere en az bir hafta önceden ellerine geçecek
şekilde yazılı olarak kurye veya faks ile bildirimde bulunmak
şartı ile başka yerde de toplanabilir.

c) Şirketin sahip olduğu herhangi bir gayrimenkul üzerinde
üçüncü kişiler lehine herhangi bir ayni hak, takyidat ya da
benzeri hukuki kısıtlama tesis edilmesi (kamu hizmeti yapan
kuruluşlar lehine kurulacak ve şirketin gayrimenkullerinin
değerini olumsuz etkilemeyecek irtifak veya benzeri haklar
hariç);

Yönetim kurulu en az dokuz kişi ile toplanır. Aşağıda
belirtilen, tüm üyelerin oy birliğinin şart olduğu kararlar hariç
olmak üzere, yönetim kurulu toplantılarında kararlar en az
dokuz üyenin olumlu oyu ile alınır.
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d) Şirketin 500.000 Euro veya muadilini aşan tutarda mali
taahhüt altına girmesi sonucunu verecek olan, garanti
verilmesi, taahhütte bulunulması, borç senedi tanzim
edilmesi, [döner sermaye veya yapısal veya proje
finansmanında kullanılmak üzere] kredi alınması ve kredi
verilmesi işlemleri;
e) Şirket’le pay sahipleri veya iştirakleri arasındaki
sözleşmeler;
f) Yıllık iş planı ve bütçenin onaylanması ile yıllık iş planı ve
bütçeden önemli derecede sapılması sonucunu doğuracak
işlemler;
g) Yıllık Bütçe'de belirlenen Kiralama İlkelerinin
onaylanması; Bununla beraber, bu Kiralama İlkelerinde veya
Yıllık Bütçe'de herhangi bir sapma olması halinde, onay için
Yönetim Kurulu kararı gerekecek ancak buna ilişkin karar
alınabilmesi için 8 üyenin olumlu oyu yeterli olacaktır.
h) Şirket’in sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin sigorta
sözleşmelerinin akdedilmesi ya da feshedilmesi;
i) Şirket bordrosunda bulunan Şirket Genel Müdürü ile Genel
Müdür Yardımcıları ve üst düzey Müdürlerine ilişkin
hizmet/iş sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesi ile
emekliliklerine ilişkin işlemler;
j) Şirketin gayrimenkulleri ile ilgili yönetim, işletme, proje
geliştirme, danışmanlık ve inşaat sözleşmelerinin akdedilmesi
veya feshedilmesi;
k) Şirketin kar ve temettü avansı dağıtımına ilişkin olarak
Genel Kurul'a yapılacak teklifler;

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.
Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak
imzalar.
Aşağıdaki konulara ilişkin kararlar tüm üyelerin oy birliği ile
alınır:
a) Alım veya satım değeri 500.000 Euro veya muadilini aşan
gayrimenkul alış ve satış işlemleri;
b) Alım veya satım değeri 500.000 Euro veya muadilini aşan
her türlü varlık alış ve satış işlemleri ile yine aynı tutarı aşan
yatırımlara girişilmesi;
c) Şirketin sahip olduğu herhangi bir gayrimenkul üzerinde
üçüncü kişiler lehine herhangi bir ayni hak, takyidat ya da
benzeri hukuki kısıtlama tesis edilmesi (kamu hizmeti yapan
kuruluşlar lehine kurulacak ve şirketin gayrimenkullerinin
değerini olumsuz etkilemeyecek irtifak veya benzeri haklar
hariç);
d) Şirketin 500.000 Euro veya muadilini aşan tutarda mali
taahhüt altına girmesi sonucunu verecek olan, garanti
verilmesi, taahhütte bulunulması, borç senedi tanzim
edilmesi, [döner sermaye veya yapısal veya proje
finansmanında kullanılmak üzere] kredi alınması ve kredi
verilmesi işlemleri;
e) Şirket’le pay sahipleri veya iştirakleri arasındaki
sözleşmeler;
f) Yıllık iş planı ve bütçenin onaylanması ile yıllık iş planı ve
bütçeden önemli derecede sapılması sonucunu doğuracak
işlemler;

l) Şirkete Vergi danışmanı, mali müşavir veya bağımsız
denetçi tayini ya da bu kişilerle yapılmış hizmet
sözleşmelerinin feshi hususunda alınacak kararlar ya da
Şirket Genel Kurulu’na yapılacak önerilere ilişkin kararlar;

g) Yıllık Bütçe'de belirlenen Kiralama İlkelerinin
onaylanması; Bununla beraber, bu Kiralama İlkelerinde veya
Yıllık Bütçe'de herhangi bir sapma olması halinde, onay için
Yönetim Kurulu kararı gerekecek ancak buna ilişkin karar
alınabilmesi için 8 üyenin olumlu oyu yeterli olacaktır.

m) Şirketin olağan faaliyetleri haricinde kalan iş veya
işlemler.

h) Şirket’in sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin sigorta
sözleşmelerinin akdedilmesi ya da feshedilmesi;
i) Şirket bordrosunda bulunan Şirket Genel Müdürü ile Genel
Müdür Yardımcıları ve üst düzey Müdürlerine ilişkin
hizmet/iş sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesi ile
emekliliklerine ilişkin işlemler;
j) Şirketin gayrimenkulleri ile ilgili yönetim, işletme, proje
geliştirme, danışmanlık ve inşaat sözleşmelerinin akdedilmesi
veya feshedilmesi;
k) Şirketin kar ve temettü avansı dağıtımına ilişkin olarak
Genel Kurul'a yapılacak teklifler;
l) Şirkete Vergi danışmanı, mali müşavir veya bağımsız
denetçi tayini ya da bu kişilerle yapılmış hizmet
sözleşmelerinin feshi hususunda alınacak kararlar ya da
Şirket Genel Kurulu’na yapılacak önerilere ilişkin kararlar;
m) Şirketin olağan faaliyetleri haricinde kalan iş veya
işlemler.

MADDE 14 – ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 14 – ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında
olan ve (B) bendinde sayılan işlemlerin gerçekleştirilmesi
amacıyla alınan yönetim kurulu kararlarının Sermaye
Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü
ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat,
13

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması,
ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk
genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi
verilmesi gerekir.

rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri saklı
kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

A- Taraflar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu
oranda oy hakkına sahip pay sahipleri,
b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını
içeren pay sahipleri,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan fazla paya veya
bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
d) Ortaklığın iştirakleri,
e) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler,
f) Ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren şirketler,
g) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler,
h) Ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler,
i) Ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,
j) Ortaklığın ilişkili tarafları.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan
yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye
aykırı sayılır.

B- Özellik arz eden kararlar
a) Ortaklık tarafından varlık alınması, satılması, kiralanması
veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlamasını
gerçekleştirecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma
taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının belirlenmesine
ilişkin kararlar,
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti
verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik,
işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti verecek gerçek
veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye
piyasası araçlarının ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin
kararlar,
i) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın
faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,
j) Ortaklık ile ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına
dayanan işlemlere ilişkin kararlar,
k) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan
taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu
nitelikteki kararlar.
Şirket ile ilişkili taraflar arasında yapılan işlemlere yönelik
olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen
kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin 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.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan
yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye
aykırı sayılır.
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EK-3
KAR DAĞITIM TABLOSU
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2020 YILI
KÂR DAĞITIMI TABLOSU
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
2.Genel Kanuni Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara Göre )
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin
bilgi

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SPK'ya Göre
56.870.007,00
56.870.007,00
56.870.007,00

Dönem Kârı
Vergiler ( - )
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir dönem Kârı
Ortaklara Birinci Kâr Payı
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
Dağıtılan Diğer Kâr Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine,
- Çalışanlara,
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

37.264.000,00
98.404.019,79
Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.
Yasal Kayıtlara ( YK ) Göre
58.756.235,89
58.756.235,89
58.756.235,89

56.870.007,00

58.756.235,89

1.863.200,00
1.863.200,00
1.863.200,00
-

1.863.200,00
1.863.200,00
1.863.200,00
-

-

-

49.933.760,00
8.011.760,00
79.671,00
30.183.840,00

Ortaklara İkinci Kâr Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
-Genel Kanuni Yedek Akçe

49.933.760,00
8.011.760,00
1.965.899,89
30.183.840,00

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2020 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI
NAKİT (TL)

NET

A
B
C
D
TOPLAM

BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KÂR
PAYI / NET
DAĞITILABİLİR DÖNEM
KÂRI
ORANI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KÂR PAYI
TUTARI (TL)

ORANI (%)

8.966.650,00
6.251.036,00
5.277.514,00
61.485.600,00

-

15,2608
10,6389
8,9820
104,6452

2,20
2,20
2,20
2,20

220,00
220,00
220,00
220,00

81.980.800,00

-

139,5270

2,20

220,00
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EK-4
KAR DAĞITIM TEKLİFİ
Değerli Ortaklarımız,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2020 yılı net dönem karı 56.870.007,00
TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı
58.756.235,89 TL’dir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 56.870.007,00 TL
tutarındaki kısmından:
1.

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin
%20’sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasını,

2.

56.870.007,00 TL’nin 1.863.200,00 TL’lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere
ayrılmasını,

3.

Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasını,

4.

Kalan karın 49.933.760,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere
ayrılmasını,

5.

Toplam 51.796.960,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra
kalan kısmın onda biri olan 4.993.376,00 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel
kanuni yedek akçe olarak ayrılmasını,

6.

2020 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasını,

7.

Şirketimizin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı’nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan
kısmından 30.183.840,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını
ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384,00 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca
genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasını,

8.

Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı
toplamının 81.980.800,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net
2,20 TL, kar payı oranı brüt=net %220) tespit edilmesini,

9.

Kar payının 51.796.960,00-TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14.905.600,00TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240,00-TL tutarındaki
kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesini,

10. İkinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi
konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesini ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari
on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasını,
11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz’un onayına sunulmasını,
12. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde
hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin
Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasını,
Kar dağıtım teklifimiz olarak Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
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