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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı  Kurumsal Yönetim  Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla  2017 
yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2018 yılında gerçekleşecek benzer yaygın 
ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda 
sunulmaktadır.

İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-
17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden;

Şirketimizin bağlı ortaklığı Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. ile portföyümüzde yer alan varlıklardan Ela Quality Resort Hotel'in 
kiralanmasından kaynaklanan 2017 yılı hizmet satışları  tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre 
oluşan hasılat  tutarına olan oranının %10 sınırını aşması ve 2018 yılında da bu limitin  üzerinde ilişkili taraf işlemi 
gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu  raporda; Aktay Otel İşletmeleri A.Ş ile yapılan işlemlerin koşulları 
açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur. 

Şirketimizin ilişkili taraflarından İnt-Er Yapı İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş. ile ise, yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alış 
işlemlerinin 2017 hesap dönemi içerisindeki tutarı, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların 
maliyetine olan oranının %10'ununu aşmamakla birlikte; Şirketimizin mevcut ve yeni geliştireceği projeleri kapsamında, 
yeniden İnter Yapı'dan hizmet alınması durumunda 2018 yılında bu limitin üzerinde ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin 
beklenmesi neticesinde, işbu raporda; İnt-Er Yapı  İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları 
açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur.

Her iki Şirketle gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin 2018 yılında %10 sınırını aşacağı öngörülmektedir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

İlişkili Taraf İşlemleri



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.


