1. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uyarınca şirket
yetkililerinin
cevaplamakla
yükümlü
oldukları
yazılı
sorular
cevaplandırılmamıştır.
Cevap: Mail ortamında şirkete yazılı olarak iletmiş olduğunuz tüm sorular
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uyarınca yasal
süresinde şirketin yatırımcı ilişkileri birimi tarafından hukuk ve mali işler
departmanlarının bilgisi ve onayı dahlinde cevaplandırılmıştır.
2. Borsa İstanbul A.Ş. aracılığıyla şirket hisse senetlerine yatırım yapan
hissedarların hakları ve menfaatleri korunmamıştır.
Cevap: Hisse senedi yatırımı bireysel bir tercihtir. Şirkete yatırım yapan ve ortak
olan hissedarlarımız için 2019 faaliyet döneminde temettü dağıtılmış. 2020
yılında dünyayı ekonomik ve sağlık olarak etkileyen salgın nedeniyle ve Ticaret
bakanlığı önergesi ile dönem karı olağanüstü ihtiyatlara dahil edilmiştir. Bunun
dışında mevcut piyasa koşullarında finansal tablolarımızda da görüleceği üzere
her üç ayda bir açıklanan faaliyet raporu ve finansal raporlarımızın sonuçlarında
şirketimiz karlılık açıklamış olup, yatırımcılarımızın mali açıdan güçlü bir şirkete
ortaklık yapmış oldukları kanıtlanmıştır. Hissedarların hak ve menfaatleri ancak
güçlü şirket yapısı ile korunabilir.
3. Şirket bilançolarında yıllardır esas faaliyet karlarından daha fazla AR-GE
harcamaları yapılmıştır. Yatırımcılara ödenmeyen temettülerle de finanse edilen
tüm AR-GE harcamalarınıza rağmen Lüleburgaz’da yaklaşık 390bin m2 alanda
kurulu 100bin m2 kapalı alanlı, elektriğini de kojenerasyon sistemiyle kendisi
üreten fabrikanın net kar marjı 1.5 seviyelerine ancak çıkabilmiştir.
Cevap: Şirketin AR-GE harcamaları sürekliliğini gösteren en önemli verilerdendir.
Kumaşta Dünya modasına hitap etmek tasarım çalışmaları ile mümkündür. Bu
masrafların yapılmaması geleceğini riske sokar. Kar dağıtım konusu 2’inci
maddede anlatılmıştır.
4. Borsa İstanbul A.Ş. ‘nde işlem gören şirketiniz hissesi ATEKS için piyasa pozitif
tepki vermesi gerekirken bile negatif tepki vermesi en basit ifadeyle güvensizlik
ile açıklanabilir. Sektöründeki hisse senetleri kadar bile yükselemeyen şirketiniz
hissesi ATEKS çıkabildiği zirve fiyatından kısa sürede yüzde 63 düşerek adeta
obruk çukuru gibi göçmüştür. Şirket ve yönetimine neden güvenilmediği ile ilgili
tahminlerimi yazmayacağım. Yönetim kurulu üyeleri artık yerlerini çocuklarına
ve-veya profesyonellere bırakmalıdırlar. Dava başlatılması durumunda Temsil
Kayyımları da ihtimaller dâhilindedir.
Cevap: Hisse senedi fiyatları piyasa arz ve talebi üzerine şekillenmekte olup
şirketimizin bu piyasa mekanizmasına müdahale edebilmesi mümkün değildir.
5. Faaliyet Raporu-Dipnotlar açıklamalarınızda Bakırköy taşınmazlarının pazarlık
(uzlaşma) suretiyle bedelinde İmar Kanunu 18. md. göre imar iznine konu
parsellerden maksimum yüzde 45 oranında DOP kesintisi yapılarak kalan kısma
imar verilmesinin ve hazırlatılan değerleme raporunda maksimum gösterilen

DOP kesintisinin fiili durumda daha düşük gerçekleşmesinin mümkün olduğu
belirtilmiştir. Tebligat sonrası 90 günden fazla süre geçtiği halde mümkün
olduğunu belirttiğiniz imar başvuruları İBB Başkanlığı, TOKİ vb. kurumlara
neden yapılmadı ve-veya yapıldıysa neden KAP’a bildirilmedi açıklayınız.
Cevap: KAP bildirimleri gerektiren hususlar Kurumsal Yönetim Tebliğinde açıkça
belirlenmiş olup açıklama gerektirecek hususlar gerekli tarihlerinde yapılmıştır.
6. Dünya ekonomisini de etkileyen durumlar nedeniyle faaliyetleri etkilenen diğer
şirketler, yatırımcılarının haklarını ve menfaatlerini koruyacak kararlar
almışlardır. Şirket hisse senetlerinizi geri alım yoluyla desteklemiyorsanız,
şirketten temin ettiğiniz tüm menfaatlerden de feragat ediniz.
Cevap: Ancak bir temenni olarak anlaşılan belirtilen bu konuda söz konusu bu
dönem için alınmış bir karar yoktur.
7. Şirketin Lüleburgaz fabrikasına yapılmış yatırımlar, şirket bilançolarında daha az
kar veya zarar açıklanmasının sebeplerindendir. Lüleburgaz fabrika
demirbaşlarına değerleme yaptırılmaması suretiyle de şirket bilançosunda Öz
sermaye Defter Değeri gerçeğe uygun değerinin altında gösterilmesi,
yatırımcılara karşı haksızlıkların örneklerindendir. Lüleburgaz fabrika
demirbaşlarına değerleme yaptırılması gerekmektedir.
Cevap: TMS 16 hükümlerine göre işletmeler sabit kıymet guruplarını maliyet
değeri veya gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirme konusunda seçimlik bir
hakka sahiptir. Bu tercih hakkı varlık grupları itibariyle ayrı ayrı
kullanılabilmektedir ve gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanması için hiçbir
standartta zorlayıcı bir hüküm yoktur. Şirketimiz de bu çerçevede sadece
gayrimenkulleri için bu tercihi yapmıştır. Fayda maliyet analizi çerçevesinde
yapılan analizde diğer varlık grupları için gerçeğe uygun değer yöntemi tercih
edilmemiştir. Burada önemli olan nokta şu dur ki; eğer demirbaşlar için bu
yöntem tercih edilseydi bile oluşacak değer artışları kar zarar ile değil direkt
özvarlıklar altında değer artış fonları ile ilişkilendirilecekti. Yani dönem kar
zararımız ile demirbaşlar için gerçeğe uygun değer yönteminin seçilmemesi
arasında direkt bir bağ yoktur.
8. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Uzakdoğulu şirket temsilcilerinin Akın
Tekstil A.Ş. Lüleburgaz tesislerini gezdiklerine dair söylentiler mevcuttur. Akın
Tekstil A.Ş. ile Uzakdoğulu veya herhangi yabancı menşeili şirketin ortaklık
görüşmeleri vb yaptıklarına dair söylentilerin doğrulanması veya yalanlanması
hususunda şirketten açıklama yapılmamıştır. Bu hususta açıklama
gerekmektedir.
Cevap: Bu husus ile ilgili olarak daha önce 22 0cak 2020 tarihinde göndermiş
olduğunuz mail üzerinden size cevap verilmiştir. Bu sizin de yazdığınız üzere bir
söylentidir. Bu tür bir görüşme olmamıştır.

9. Şirket, proje isteğindeyken İBB Başkanlığının kamulaştırma kararıyla
14.01.2013te 256104 nolu KAP ile duyurulan Emlak Planlama İnşaat Proje Yön.
ve Tic. A.Ş. (EPP A.Ş.) müşavirlik sözleşmesi feshedilmiştir. Kamulaştırma
şerhinin terki sağlandığına göre Bakırköy’deki şirket taşınmazının akıbetiyle ilgili
şirketin planları, projeleri nelerdir. KAP da yayınlanan ve EPP A.Ş. nin de taraf
olduğu Müşavirlik Sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesine sebep kamulaştırma
şerhinin terkiyle bu sözleşmenin veya geçerlilik kazanması gerekmektedir. EPP
A.Ş. nin ve sözleşmedeki diğer tarafların hakları nelerdir.
Cevap: Emlak Planlama İnşaat Proje Yön. ve Tic. A.Ş. (EPP A.Ş.) ile halihazırda bir
sözleşmemiz bulunmamaktadır.
10. Şirket tarafından 09.07.2019 günü gerçekleştirilen yatırımcı gezisinde
söylentilere göre toplantıya katılanların izlenimleri göstermelik toplantı yapıldığı
yönündedir. Toplantıya katılanlara İBB Başkanlığının şirket taşınmazını
kamulaştırmakta kararlı olduğu vs. anlatılması suretiyle de yanlış-yanıltıcı bilgi
verildiği anlaşılmaktadır. Analiz toplantısı veya analist toplantısı her nasıl
adlandırılıyorsa tekrarlanması gerekmektedir. Bu tür toplantıların tekrarlanması
hususunda şirketin kararı nedir.
Cevap: Şirket tarafından yapılmış olan bu toplantılar bilindiği üzere KAP sistemi
üzerinden de yayınlanmış, tüm yatırımcılarımız davet edilmiştir. Toplantıda Mali
işlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız toplantılarda bizzat
yatırımcılarımıza ve analistlere şirketimiz, hedeflerimiz hakkında son derece
objektif ve rasyonel cevaplar vermiş olup toplantılar büyük bir ciddiyetle
yapılmıştır. Tekrarı ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulursa mümkündür. Bu
konuda tabi ki Covid 19 pandemisi ile ilgili olarak uygulanan koruma tedbirleri ile
ilgili hususlarında göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
11. Şirket tarafından 804807 - 804808 KAP ile 23.12.2019 günü duyurulan Kayıtlı
Sermaye Tavanı İşlemleri ile Esas Sözleşme Tadili SPK başvurularında şirketin
varlıklarına ve potansiyeline göre 80 Milyon TL Kayıtlı Sermaye Tavanı neden
artırılmamıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanı için Son Geçerlilik Tarihinin 31.12.2024
yerine 31.12.2025 şeklinde talep edilmesi nedeniyle SPK onayının gecikip
gecikmediğini belirtiniz.
Cevap: Şirket 5 yılda bir Kayıtlı Sermaye geçerliliği için SPK’dan izin alıp genel
kuruludan geçirmek zorundadır. Bu işlemler 2019 yılı için yapılan 7 Nisan 2020
tarihli Olağan Genel Kurulunda tamamlanmıştır. Sermaye artırımı ise şirketin
ihtiyacına göre belirlenir ve realize edilir. İlgili tarihe kadar böyle bir ihtiyaç
duyulmadığından yapılmamıştır. Bahsettiğiniz tarihler Genel Kurul tarihini zinhar
etkilememiştir.

12. Bakırköy Belediye Meclisinde onaylanan ve şirket taşınmazını da kapsayan İmar
Planları 13.01.2020 günü İBB Meclisi gündemine alındıktan sonra İBB İmar
Bayındırlık Komisyonuna sevk edildiği dönemde şirket ve-veya yönetimi
tarafından İBB İmar Bayındırlık Komisyonu toplantılarına yazılı ve veya sözlü
talepler iletildi mi belirtiniz. Bakırköy Belediye Başkanlığının İBB Başkanlığına
ilettiği İmar Planları, şirket taşınmazının 2018089 nolu Değerleme Raporunda da
konu edildiğinden açıklama gerekmektedir.
Cevap:İBB ile iletişimimiz her aşamada devam etmektedir gerektiği zaman ihtiyaç
duyulan bilgilendirme kamu ile paylaşılacaktır.
13. Şirketin Bakırköy, Osmaniye Mahallesi, 192 ada, 24 parseldeki 51.383 m2 alanlı
taşınmazının akıbetiyle ilgili şirket yönetim kurulu üyeleri veya bu üyelerden
bazıları ile İBB Başkanı-Başkanlığı arasında herhangi görüşme-iletişim sağlandı
mı belirtiniz.
Cevap: İBB ile iletişimimiz her aşamada devam etmektedir gerektiği zaman
ihtiyaç duyulan bilgilendirme kamu ile paylaşılacaktır.
14. Şirketin 17.07.2019 günü 775745 no lu KAP bildirimiyle 5746 sayılı Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun
kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan Tasarım
Merkezine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanıldığı
açıklanmıştır. Şirketin teşvik ve muafiyetler kapsamında hangi yatırımların
yapıldığı-yapılacağı hususlarında KAP bildirimleri yapılmamıştır. Yurtiçi ve
yurtdışındaki talepler doğrultusunda Tıbbi Tekstil ürünlerinin tasarımları ve
üretimleri hususunda çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Cevap: Akın Tekstil Pamuklu ve Sentetik elyaflardan dış giyim kumaş yapan
ayrıca bunları konfeksiyona çeviren bir işletmedir. Tıbbi Tekstil Ürünleri ve
tasarımı şu andaki faaliyet konumuz dışındadır. SPK hükümlerine uygun olarak
KAP bildirim gerektiren hususlar oluşmadığı için KAP bildirimi yapılmamıştır.
Oluştuğu takdirde yapılacaktır.
15. Şirket tarafından 12.07.2019 günü 775193 no lu KAP bildiriminde yatırımcılarla
toplantıda, Bakırköy’deki yatırım amaçlı gayrimenkulün şirket piyasa değerine
yansımadığı ve bu hususun nasıl çözüleceği, öz kaynaklarda bulunan ihtiyatların
sermayeye ilave edilmesi için gerekli prosedürler vs konuşulması doğrultusunda
kararlar beklenilmektedir.
Cevap: Şirketimiz hisse senetlerinin değeri piyasa kuralları çerçevesinde arz ve
talebe göre oluşmaktadır. Bu piyasaya şirketimizin bir müdahalesi söz konusu
olamamaktadır. Bizlerin burada yükümlülüğü şeffaflık ilkesi gereği her türlü
bilginin tüm yatırımcılara eş zamanlı olarak ve en ivedi şekilde ulaşmasını
sağlamaktır. Bildirim yükümlülüğü doğuran her tür gelişmeler KAP sistemi
üzerinden paylaşılacaktır.

