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Ortaklığın Adresi : 
Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi 

Evran Cad. No:4/23 Maslak/Sarıyer-İstanbul 

Telefon ve Faks Numarası : 0212 335 2850 - 0212 335 2899 

E-posta adresi : info@dogusgyo.com.tr 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 

İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 

Numarası 

: 0212 335 2850 - 0212 335 2899 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama 

mı? 
: Hayır 

Özet Bilgi : 2014 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Hk. 

 

  AÇIKLAMA: 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 10 uncu maadesi 

kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden 

işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal 

tablolara göre satış işlemlerinde hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha 

fazlasına ulaşılacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından 

işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir raporun 

hazırlanması ve bu raporun KAP'ta açıklanması gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda Şirketimizin 2014 yılında gerçekleşen işlemleri için hazırlanan ekli "İlişkili 

Taraf İşlemleri Raporu" 27 Şubat 2015 tarih, 2015/410 sayılı yönetim kurulu kararı 

ile  kabul edilerek; Genel Kurul'dan 21 gün önce ilan edilen "Bilgilendirme 

Dökümanı"nın eki olarak KAP'ta ilan edilmek suretiyle pay sahiplerimizin bilgisine 

sunulmasına, 2014 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin ve 2015 yılında da benzeri 

koşullarda oluşarak tebliğ ile belirlenen oranları aşabileceği öngörüldüğünden, 2015 

hesap döneminde aynı nitelikteki işlemleri bu raporda belirlenen esaslara uygun olarak 

devam etmesine ve 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin 

bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Şirket yönetim kurulu üyeleri, ilgili yönetim 



kurulu toplantısında  ilişkide bulundukları şirketlerin kararlarında  mevzuat gereği oy 

kullanmamıştır. 

 

İlişkili Taraf İşlemleri Raporu açıklamamız ekinde yer almaktadır. 

 

 

 

   
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun 

olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize 

uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu 

açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 


