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KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

 

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak 
üzere, 19 Haziran 2014 Perşembe günü saat 14:00’de, Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi, No:96 
Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL adresindeki şirket merkezi toplantı salonunda yapılacaktır.  
 

2013 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız 
Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Faaliyet Raporu, Kurumsal İlkeleri Uyum 
Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri,  toplantıdan 3 (üç) hafta önce Şirket 
merkezinde, www.kilergyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın hissedarımızın incelemelerine hazır 
bulundurulacaktır. 
 
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda 
bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula 
elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile 
mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.S. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca 
güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve 
güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel 
Kurula katılmaları mümkün değildir. 
 

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 
tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 
Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.  
 
Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 
sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi” inde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz 
etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin 
Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri 
Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize 
bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul 
gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. 
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin 
hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu 
örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya 
www.kilergyo.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 
tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 
sayılı ‘Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen 
hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin 
bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. 
Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy 
kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 
 
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. 
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
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19.06.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN VEKÂLETNAME 

ÖRNEĞİ  

 
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

  

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 19.06.2014 Perşembe günü, saat 14:00’de 
Namık Kemal Mahallesi , Kiler Caddesi No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan 
genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, 
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak 
tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum. 
 
Vekilin(*); 
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 
TC 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 Red Muhalefet Şerhi 

1.    

2.    

3.    

(*) 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:* 
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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 izlenen 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(*) 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
Adresi: 
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
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19.06.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

 

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a 

yetki verilmesi 

 
‘’Türk Ticaret Kanunu’’(TTK) ve ‘’Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu 

Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri 

çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi yapılacaktır. 

TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde, Başkanlık Divanı’nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını 

imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilir. 

 

2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal 

kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması  

 
TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle 

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz 

merkezinde ve www.kilergyo.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 

2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre 

düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına 

sunulacaktır. 

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi      

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu 

üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına 

sunulacaktır. 

 

4. Esas sözleşmenin 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 36 maddelerinin değiştirilmesi ve 35. maddenin 

eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 

Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle görüşülüp karara bağlanması 

III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyum sağlamak amacıyla 

Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ve 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınmış olması kaydıyla Genel Kurul’un 

onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme Değişiklikleri EK/1’de yer almaktadır. 

 

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili 

Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-17.1 sayılı tebliğinin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler 

başlıklı 10. Maddesi kapsamında “İlişkili Taraflarla” 2013 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler 

hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir. İlişkili Taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemlere 

ilişkin bilgiler EK/2’de sunulmuştur. 

 

6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi 

kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin Genel 

Kurula bilgi verilmesi.  

Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler Genel 

Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. 31 Aralık 2013 itibariyle Şirket’in 

teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ait bilgiler EK/3’de sunulmuştur. 

 

7. Sapphire Projesi Seyir Terası gelirleri için Kiler Holding A.Ş. tarafından verilen garanti 

kapsamında yükümlülüklerindeki gelişmeler hakkında bilgi verilmesi 

Kiler Holding A.Ş. 8 Şubat 2011 tarihinde Şirket lehine İstanbul Sapphire Binası’ndaki Seyir 

Terası’nın ileride elde edilmesi beklenen gelirlerine ilişkin garanti taahhütnamesinde bulunmuş olup 

gelişmeler hakkında bilgi verilecektir. Ek/4   
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8. Ankara Dışkapı Mağazası Kiralama hususunda bilgi verilmesi 

Ankara Altındağ’da bulunan işyerinin kiralandığı Kiler Ankara Mağazacılık San.ve Tic. A.Ş. ilişkili 

şirketimiz ile yapılan kira sözleşmesinde; Mecur’un bir aylık kira bedeli 1 nolu bağımsız bölüm için 

Kdv hariç aylık net cironun %4’ü, diğer bağımsız bölümler için ise Kdv hariç 7.087,50 TL ‘dir.  2013 

yılında kiralama bedeli toplam yıllık Kdv hariç 304.621,00 TL olarak gerçekleşmiştir. TSKB 

Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmış 31.12.2012 yılı ekspertiz raporunda yıllık 

kiralama bedeli 521.393,70 TL, 31.12.2012 yılı ekspertiz değeri 546.356,09 TL dir. Gerçekleşen 

kiralama bedeli ekspertiz değerinin altında kalmış olması hususu Genel Kurul bilgisine sunulacaktır. 

 

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan 

Bağımsız Denetim Şirketi ve Portföy Değerleme Şirketi seçiminin onaylanması hakkında karar 

alınması 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında 

Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketi “Engin 

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş” ve  

  

SPK'nın III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul 

Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı maddesi uyarınca; Şirket portföyünde bulunan veya o yıl 

içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla portföyümüzde bulunan her bir varlık 

için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş., 2014 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve 

değerleme gerektirecek varlıklar için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ile Arge 

Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'nin   Portföy Değerleme Şirketi seçimi kararları Genel 

Kurul onayına sunulacaktır. 

 

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin yenilenen “Kar Dağıtım 

Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası”nın Genel Kurulun onayına sunulması. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yenilenen ‘’Kar 

Dağıtım Politikası’’ ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 

17.maddesi kapsamında yenilenen ‘’Bilgilendirme Politikası’’  pay sahiplerinin bilgi ve onayına 

sunulacaktır. Yenilenen politikalar EK/5’de sunulmuştur. 

 

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine 

Uyum Raporu'nun Genel Kurulun bilgisine sunulması, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/01/2014 tarih 2/35 sayılı kararı ile yenilenen Şirketin “Kurumsal 

Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu EK/6’da sunulmuştur. 

12. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması 

Yönetim Kurulunun 2013 yılı kar dağıtım teklifi ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kar 

dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul’un onayına 

sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK/7’de sunulmuştur. 

 

13. Şirket Yönetim Kurulu 22.04.2014 tarihli toplantısında alınan kararla birlikte Şirketimizin 

05/06/2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim 

Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak 

üzere Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. uyruklu, 

Sami Çoban seçilmiştir. Bu hususun Genel Kurul onayına sunulması, 

 

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti  

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde; 

yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri için ücret ödenmesi hususu Genel Kurul’a sunulacaktır. 

 

15. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk 

Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi 

hususunun görüşülmesi   

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK”nun ‟ şirketle işlem yapma, şirketle borçlanma yasağı‟  başlıklı 

395 ve ‟ Rekabet Yasağı‟  başlıklı 396‟ ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel 



Sayfa 6 / 35 

 

Kurul‟ un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz 

konusu iznin verilmesi Genel Kurul‟ un onayına sunulacaktır. 

 

16. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında 

Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2014 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 

 
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-19.1 sayılı Tebliği’nin 6.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan 

bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2013 yılı içerisinde yapılan herhangi bir 

bağış bulunmamaktadır. Söz konusu madde Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca 2014 

yılında yapılacak bağışların üst sınırı tespit edilecektir. 

 

17. Dilekler ve kapanış 
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SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK 

AÇIKLAMAR: 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken 

ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır. 

 

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları; 

 

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 124.000.000 TL’dir. 

 

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketimiz hisseleri A ve B grubu hisseler 

olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu hisseler nama yazılı olup, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday 

gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 2/3 ü A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar 

arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. B grubu hisseler hamiline yazılıdır. 

 

SERMAYE YAPISI (TL) 

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) 

Kiler Holding A.Ş. 80.794.842,98 65,16 

Nahit Kiler 141.714,34 0,11 

Ümit Kiler 141.714,34 0,11 

Vahit Kiler 141.714,34 0,11 

Cihat Bilge Denge 7,00 0,00 

Namık Bahri Uğraş 7,00 0,00 

Halka açık kısım 42.780.000,00 34,50 

 

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek 

yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi; 

Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya 2014 

yılı hesap dönemi için planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet 

değişiklikleri bulunmamaktadır. 

 

3. Pay Sahiplerinin, SPK’nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi; 

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı 

dönemde; pay sahiplerinden, SPK ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlardan 

gündeme madde konulmasına ilişkin talep gelmemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 8 / 35 

 

EK/1 Esas Sözleşmenin İlgili Madde Değişikliklerini İçeren Tadil Metni 

 
ESKİ METİN 

FAALİYET KAPSAMI  FAALİYET YASAKLARI  YATIRIM SINIRLAMALARI 

Madde-6 Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. 

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy 

sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. 

Bu kapsamda amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek üzere; 

a. Gayrimenkul sertifikalarını, konut kredileri karşılığında ihraç eden varlığa dayalı menkul kıymetleri ve bunlara 

benzer nitelikte oldukları Kurul'ca kabul edilen menkul kıymetleri alabilir ve satabilir,  

b. (a) bendinde sayılanların yanı sıra diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, ters repo işlemleri 

yapabilir, 

c. Alım satım karı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, 

ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir. 

Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin 

kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir, 

ç. Mülkiyetlerini edinerek alım satım karı elde etmek ve kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa 

ve arazileri alabilir, satabilir, kiralayabilir, 

d. Kamu veya özel tüzel kişiler veya gerçek kişilerce, ortaklık adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla 

müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde 

etmek amacıyla satabilir, 

e. İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal 

gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından 

onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme karı veya kira geliri elde 

etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir, 

f Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilir, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu 

arsalar üzerinde ticari kar elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir, 

g. Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap- İşlet- Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, bu maddenin (e) 

bendinde anılan şartların sağlanması koşuluyla kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle 

gerçekleştirebilir, 

ğ. Kurul'ca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, ileride oluşacak kira gelirlerinden pay 

almak amacıyla mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin bu maddenin (e) 

bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere sözleşme hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir, 

h. Bu maddenin (e) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların 

aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla 

kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir, 

ı. Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilir, gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla 

yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir, 

i. Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul 

kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, 

j. Dövize dayalı işlemlerin doğurduğu kur ve borçlarının doğurduğu faiz oranı risklerine karşı korunmak amacıyla 

swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilir, 

k. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, gayrimenkuller üzerine 

ipotek tesis edebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde 

tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir, 

1. Şirket, edinilen gayrimenkuller üzerinde gerekli olduğunda ipotek tesis edebilir. Gerçekleştirdiği projelerin teminatı 

olarak ipotek verebilir, sınırlı ayni haklar tesis edebilir, kredi temini amacıyla portföydeki varlıkları rehnedebilir, 

m. Şirket, portföyünden ayrı olarak, ihtiyacı nispetinde, miktar ve değerde taşınır veya taşınmaz mal satın alabilir 

veya kiralayabilir veya satabilir, 
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n. Şirket, münhasıran bir projeyi gerçekleştirmek maksadıyla gerçekleştireceği projenin inşaat işlerinin 

yürütülebilmesini sağlamak üzere bir veya birkaç ortakla adi ortaklık oluşturabilir, 

o. Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, 

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Denetçileri'ne, personeline veya yöneticilerine herhangi bir menfaat sağlayamaz, 

ö. Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, 

marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, 

p. Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili esas sözleşmede yazılan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere 

uyulur. 

r. Kurulca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya 

kat irtifakı tesis edilmeksizin bu maddenin (e) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere sözleşme 

hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilirler. 

s. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu 

gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir. 

 

Şirket, 

a) Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verecek iş ve 

işlemler yapamaz, 

b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde izin verilen işlemler 

dışında ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamaz, 

c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde izin verilen yatırım 

alanları ile sınırlı olmak üzere kendi adına portföy işletmeciliği faaliyeti dışında sermaye piyasası faaliyetinde 

bulunamaz, 

ç) Hiç bir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendisi üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemez. 

Ancak yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam 

dışındadır. 

d) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süper 

marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam 

edemez. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde izin 

verilen işletmecilik faaliyetleri nedeniyle istihdam edilen personel bu bent kapsamında değerlendirilmez. 

e) Kendi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç olmak üzere başka kişi ve kuruluşlara 

proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremez. 

f) Kredi veremez, Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarıyla herhangi 

bir mal veya hizmet alım satımı işlemine dayanmayan borç alacak ilişkisine giremez. 

 

YENİ METİN 

FAALİYET KAPSAMI  FAALİYET YASAKLARI  YATIRIM SINIRLAMALARI 

Madde-6 Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. 

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy 

sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. 

Bu kapsamda amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek üzere; 

a.  Aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarını alabilir ve 

satabilir, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya 

katılma hesabı, yabancı para cinsinden ise vadeli ve vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesabı 

açtırabilirler, sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 

düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföylerindeki sermaye piyasası 

araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.  Ödünç 

verme işlemi en fazla 90 iş günü süreyle ve ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü 

karşılığında nakit veya kamu borçlanma araçlarından oluşabilecek teminatın ortaklık adına Takasbank’ta 

bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının piyasa 

değerinin %80’inin altına düşmesi halinde teminatın tamamlanması istenir. Ortaklığın taraf olduğu ödünç 
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verme sözleşmelerine, sözleşmenin ortaklık lehine tek taraflı olarak feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün 

konulması zorunludur. 

b. Alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla arsa, arazi, ofis, konut, alışveriş merkezi, hastane, otel, 

lojistik merkezi, depo, park ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya 

verebilir ve satın almayı veya satmayı vaad edebilir. 

Faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan otel, hastane veya buna benzer 

gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir. 

c. Kendi mülkiyetlerindeki arsa ve arazilerin yanı sıra, hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı 

sözleşmeleri akdettiği başka kişilere ait arsalar üzerinde, gayrimenkul projesi geliştirebilir veya projelere üst 

hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir. Yapılacak sözleşme hükümleri çerçevesinde bir veya birden 

fazla tarafla ortak bir şekilde yürütülecek projelerde, ortaklık lehine mülkiyet edinme amacı yok ise, 

ortaklığın sözleşmeden doğan haklarının Kurulca uygun görülecek nitelikte bir teminata bağlanmış olması 

zorunludur.  

ç. Mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ve ipotek tesis edilmiş arsalar üzerinde proje geliştirilebilir. Tesis edilmiş 

ipotek bedelinin söz konusu arsa için en son hazırlanan değerleme raporunda ulaşılan arsa değerinin %50’sini 

geçmemesi ve her halükarda üzerinde proje geliştirilecek ipotekli arsaların ipotek bedellerinin, ortaklığın 

kamuya açıkladığı bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %10’unu 

aşmaması gereklidir. 

d. Mülkiyeti başka kişilere ait olan gayrimenkuller üzerinde kendi lehine üst hakkı, intifa hakkı ve devre 

mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakları üçüncü kişilere devredebilir. Mülkiyetine sahip oldukları 

gayrimenkuller üzerinde başka kişiler lehine üst hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu 

hakların üçüncü kişilere devrine izin verebilir. 

e. Kamu veya özel tüzel kişiler veya gerçek kişilerce, ortaklık adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla 

müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde 

etmek amacıyla satabilir, 

f. İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal 

gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu hususlarının bağımsız gayrimenkul değerleme 

şirketleri tarafından tespit edilmiş gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme 

karı veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım 

yapabilir, 

g. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilir, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu 

arsalar üzerinde ticari kar elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir, 

ğ. Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap- İşlet- Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, bu maddenin (f) 

bendinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle 

gerçekleştirebilir, 

ı. Kurul'ca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, ileride oluşacak kira gelirlerinden pay 

almak amacıyla mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin bu maddenin (f) bendindeki 

şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere sözleşme hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir, 

i. Bu maddenin (f) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki 

sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı 

tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir, 

j. Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkullere ve yabancı sermaye piyasası araçlarına 

yatırım yapabilir,  

k. Dövize dayalı işlemlerin doğurduğu kur ve borçlarının doğurduğu faiz oranı risklerine karşı korunmak amacıyla 

swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, altın, kıymetli maden ve diğer emtialara dayalı olanlar hariç 

vadeli işlem sözleşmeleri alabilir.  

Yatırım fonları payları hariç, borsalarda veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen sermaye 

piyasası araçlarına yatırım yapamaz, sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması 

zorunludur. Türev araçları kullanarak korunma amacını aşan işlemler yapamaz. Sermaye piyasası araçlarını 

açığa satamaz, kredili menkul kıymet işlemi yapamaz, ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamaz. 

l. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, gayrimenkuller üzerine 

ipotek tesis edebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde 

tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir, 
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m. Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılan projelerde, projenin gerçekleştirileceği arsaların sahiplerince 

ortaklığa, bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık lehine üst hakkı tesis edilmesi veya arsanın devredilmesi 

halinde, projenin teminatı olarak arsa sahibi lehine ortaklık portföyünde bulunan gayrimenkuller üzerine 

ipotek veya diğer sınırlı ayni haklar tesis edilmesi mümkündür. Ayrıca gayrimenkullerin, gayrimenkul 

projelerinin ve gayrimenkule dayalı hakların satın alınması sırasında yalnızca bu işlemlerin finansmanına 

ilişkin olarak ya da yatırımlar için kredi temini amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer 

sınırlı ayni haklar tesis edilebilir. Portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar dışında hiçbir suretle üçüncü 

kişiler lehine ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis ettirilemez ve başka herhangi bir tasarrufta 

bulunulamaz.  

n. Şirket, portföyünden ayrı olarak, ihtiyacı nispetinde, miktar ve değerde taşınır veya taşınmaz mal satın alabilir 

veya kiralayabilir veya satabilir, 

o. Şirket, münhasıran bir projeyi gerçekleştirmek maksadıyla bir veya birkaç ortakla adi ortaklık oluşturabilir, 

ö. Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, 

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Denetçileri'ne, personeline veya yöneticilerine herhangi bir menfaat sağlayamaz, 

p. Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, 

marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, 

r. Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili esas sözleşmede yazılan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere 

uyulur. 

s. Kurulca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya 

kat irtifakı tesis edilmeksizin bu maddenin (f) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere sözleşme 

hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilirler. 

ş. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu 

gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir. 

t. Şirket portföyüne dahil edilecek gayrimenkullerin tapudaki niteliğinin, fiili kullanım şeklinin ve portföye 

dahil edilme niteliğinin birbiriyle uyumlu olması esastır. 

Şirket, 

a. Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamaz ve mevduat veya katılım fonu 

toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapamaz, 

b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde izin verilen işlemler 

dışında ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamaz, 

c. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde izin verilen yatırım 

alanları ile sınırlı olmak üzere kendi adına portföy işletmeciliği faaliyeti dışında sermaye piyasası faaliyetinde 

bulunamaz, 

ç. Hiç bir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendisi üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemez. 

Ancak yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam 

dışındadır. 

d. Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süper 

marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam 

edemez. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde izin 

verilen işletmecilik faaliyetleri nedeniyle istihdam edilen personel bu bent kapsamında değerlendirilmez. 

e. Kendi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç olmak üzere başka kişi ve kuruluşlara 

proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremez. 

f. Kredi veremez, Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili 

taraflarıyla herhangi bir mal veya hizmet alım satımı işlemine dayanmayan borç alacak ilişkisine giremez. 

g. Belgeye dayandırılmayan ve piyasa rayicinden bariz farklılık gösteren bir harcama veya komisyon 

ödemesinde bulunamaz, sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamaz. 

ğ. Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere varlıkların 

portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin %3’ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri 

giderler yapamaz. 

h) Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının %5’inden fazlasına sahip olamaz. Şirketin tek bir şirketteki 

para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının toplamı ortaklığın aktif toplamının %10’unu aşamaz. 
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ı) Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara yatırım 

yapamaz. Yüksek Planlama Kurulundan izin alınması şartı bu hüküm kapsamında devir kısıtı olarak 

değerlendirilmez. 

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların 

yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların 

aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri 

uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 

 

ESKİ METİN 

BORCLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI 

Madde-7 Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye 

piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde TL veya dilediği döviz cinsinden nakdi veya gayri nakdi kredi 

kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. 

İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, 

finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 506. 

maddesi hükmü uygulanmaz. 

 

YENİ METİN 

BORCLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI 

Madde-7 Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye 

piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde TL veya dilediği döviz cinsinden nakdi veya gayri nakdi kredi 

kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet, gayrimenkul sertifikası ve diğer borçlanma 

senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer 

ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde 

tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret 

Kanunu'nun 506. maddesi hükmü uygulanmaz. 

 

ESKİ METİN 

SERMAYE VE PAYLAR 

Madde-8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, 

sermayesi her biri 1 TL itibari değerde 1.400.000.000 adet paya bölünmüştür. 

Şirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 124.000.000 (Yüzyirmidörtmilyon) TL olup, her biri 1 TL itibari 

değerde 124.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A 

grubu 9.000.000 adet pay karşılığı 9.000.000 TL'den ve B grubu 115.000.000 adet pay karşılığı 115.000.000 TL'den 

oluşmaktadır. 

Şirketin payları nama olabileceği gibi hamiline de olabilir.  

A grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı 

pay ihraç edemez. 

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde 

kapsamındaki pay devirlerinde, Şirket'te pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır. 

Sermaye piyasası mevzuatına göre lider sermayedar vasıflarını taşıyan ortak veya ortakların asgari sermaye oranını 

temsil eden paylar, asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip 

eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez.  

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar 

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli 

pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde paylar çıkarılmasına ve 

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yetkilidir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
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Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim Kurulu pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı 

olarak çıkarılır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı 

durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye 

miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

YENİ METİN 

SERMAYE VE PAYLAR 

Madde-8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, 

sermayesi her biri 1 TL itibari değerde 1.400.000.000 adet paya bölünmüştür. 

Şirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 124.000.000 (Yüzyirmidörtmilyon) TL olup, her biri 1 TL itibari 

değerde 124.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A 

grubu 9.000.000 adet pay karşılığı 9.000.000 TL'den ve B grubu 115.000.000 adet pay karşılığı 115.000.000 TL'den 

oluşmaktadır. 

Şirketin payları nama olabileceği gibi hamiline de olabilir. Nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören 

paylar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.  A grubu paylar nama 

yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay ihraç edemez. 

Payların halka arzından önce ortaklık sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ile 

herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu 

kapsamındaki pay devirlerinde ve ortaklık paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolü 

sağlayan  pay edinecek yeni ortaklardan, ortaklık kuruluşu için gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair 

yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları ve taahhüt ettikleri sermaye 

miktarını karşılayabilecek mali güce sahip olmaları şartı dışında kurucularda aranan şartlar aranır. 

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar 

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli 

pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde paylar çıkarılmasına ve 

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yetkilidir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun 

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 

Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu yeni paylar çıkarılacaktır Ancak, Yönetim Kurulu pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı 

olarak çıkarılır. 

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı 

durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye 

miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar 

kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden 

ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranın altına düşmemesi şartıyla, üzerinde 

ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi 

bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı ayni haklar Türk Ticaret Kanunu’nun 

342. ve 343. maddeleri çerçevesinde ayni sermaye olarak konulabilir.  

Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Ayni sermaye karşılığı ihraç edilecek payların 

da satışı yapılabilir. 

ESKİ METİN 

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER 

Madde-9 A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu 

üyelerinin 2/3'ü A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. 
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Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi 

bir menkul kıymet çıkarılamaz. 

Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz. İmtiyazlı 

payların devri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Şirkette yönetim hâkimiyetini sağlayacak orandaki 

imtiyazlı payların asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip 

eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir. 

 

YENİ METİN 

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER 

Madde-9 A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu 

üyelerinin 2/3'ü A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. 

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir 

menkul kıymet ihraç edilemez. Aday gösterme imtiyazının yaratılmasında Türk Ticaret Kanunu’nun 360. 

Maddesi hükümleri uygulanmaz. Halka açılma sonrasında, hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme 

imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki 

imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak 

gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan 

kayıtlar hükümsüzdür. 

Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller 

saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal 

tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı 

ile ortadan kalkar. 

 

ESKİ METİN 

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI 

Madde-12 Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası 

Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza 

edilir.   

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları 

hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigorta edilmesi 

zorunludur. 

YENİ METİN 

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI 

Madde-12 Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası 

Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde 

muhafaza edilir.   

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları 

hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigorta edilmesi 

zorunludur. 

 

ESKİ METİN 

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ 

Madde-13 Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerleme 

şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini 

ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür.Şirket portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları 

ile iştiraklerin değerlemesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkelere uyar. 

 

YENİ METİN 

DEĞERLEME GEREKTİREN İŞLEMLER 

Madde 13. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım 
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ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye 

piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira 

bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Ayni sermaye konulmasına ilişkin TTK’nın 343 üncü maddesi hükmü 

saklıdır. 

 

ESKİ METİN 

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 

Madde-17 Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim 

kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel 

durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk 

genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir. 

 

A- Taraflar 

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar, 

b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar 

c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket, 

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer 

şirketler, 

e) Ortaklığın iştirakleri. 

f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren işletmeler, 

 

B- Özellik arz eden kararlar 

 

a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar, 

b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin 

kararlar, 

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, 

d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun 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 hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin 

belirlenmesine ilişkin kararlar, 

h)  (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin Şirket portföyüne alınmasına ilişkin 

kararlar, 

i)   Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

j)   Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç 

doğurucu nitelikteki kararlar. 

 

Ortaklığın (A) bendinde belirtilen taraflar dışında kalan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel 

kişi ile yapacağı işlemleri (B) bendinde yer alan işlemlerden olsa dahi bu madde kapsamında değerlendirilmez. 

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. 

 

YENİ METİN 

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 

Madde-17 Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde sayılan işlemlere ilişkin 

olan yönetim kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına 
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ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde 

yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir. 

 

    A- Taraflar 

1) Ortaklıkta sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar, 

2) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, 

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanların %20’den fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları 

diğer şirketler, 

4) Ortaklığın iştirakleri, 

5) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler, 

6) Ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren şirketler, 

7) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler, 

8) Ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler, 

9)   Ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları, 

10)  Ortaklığın ilişkili tarafları. 

 

B- Özellik arz eden  kararlar 

     

1) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar, 

2) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanmasını gerçekleştirecek şirketlerin belirlenmesine 

ilişkin kararlar, 

3) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, 

4) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde  bulunan yatırım kuruluşlarının  

belirlenmesine ilişkin kararlar, 

5) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar, 

6) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin 

belirlenmesine ilişkin kararlar, 

7) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti 

verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

8)  (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık portföyüne 

alınmasına ilişkin kararlar, 

9)  Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin 

kararlar, 

10)  Ortaklık ile ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar, 

11)  Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç 

doğurucu nitelikteki kararlar. 

 

Ortaklığın (A) bendinde belirtilen taraflar dışında kalan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişi ile yapacağı işlemleri 

(B) bendinde yer alan işlemlerden olsa dahi bu madde kapsamında değerlendirilmez. 

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. 

Ortaklığın aktif toplamlarının %75’ini aşmayan tutardaki varlıklarının toptan satışında Türk Ticaret 

Kanunu’nun 408. Maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. maddesi 

hükümleri uygulanmaz. 

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. 

 

ESKİ METİN 

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER 

Madde-20 Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. 

Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması ve 

münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. 
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Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. 

 

YENİ METİN 

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER 

Madde-20 Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. 

Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması ve 

münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. 

Genel müdür, başka kurum ve kuruluşlarda, icrai nitelikte olmaması ve ortaklıktaki görevinin ifasında 

zafiyete neden olmaması kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği yapabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 396.madde 

hükmü saklıdır. 

Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu 

göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz. 

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. 

 

ESKİ METİN 

BAĞIMSIZ DENETİM 

Madde-22 Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. 

 
YENİ METİN 

DENETÇİ 

Madde 22. Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirket’in genel kurulunca 

her faaliyet dönemi itibariyle bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi 

denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet 

sitesinde ilan eder.  

Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK’nın 397 ila 406. 

maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

YENİ METİN 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

Madde 35. Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ve 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş ve 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede 

belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak 

onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur. 

 
ESKİ METİN 

KANUNİ HÜKÜMLER 

Madde-35 Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan 

maddeleri uygulanmaz. 

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

YENİ METİN 

KANUNİ HÜKÜMLER 

Madde-36 Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan 

maddeleri uygulanmaz. 

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 



Sayfa 18 / 35 

 

 

 

EK/2 İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi 

Kiler Holding A.Ş. Şirket’in ana sermayedarı ve kontrol sahibidir. Şirket ile diğer ilişkili taraflar 

arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır. Şirket’in hisselerine sahip olan ya da hissedarlarının 

kontrolü altında olan bütün şirketler ve üst düzey yönetim personeli ilişkili taraf olarak kabul edilmiştir. 

İlişkili taraflarla olan bakiyeler teminat altına alınmamış ve nakit tutarlardan oluşmaktadır. Cari dönemde 

ilişkili taraflardan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı oluşmamıştır. 

 

Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin ve bakiyelerin detayları aşağıda açıklanmıştır: 

 

 
  31.12.2013 

  Alacaklar Verilen Avanslar Borçlar 

  
Kısa  

vadeli 

Uzun  

vadeli 

Kısa  

vadeli 

Uzun  

vadeli 

Kısa  

vadeli 

Kısa  

vadeli 

İlişkili taraflarla olan bakiyeler Ticari  Ticari  Ticari Ticari Ticari  

Ticari 

olmayan 

Ortaklar             

Kiler Holding A.Ş. (*) 24.825.180 -- -- -- -- -- 
 

Diğer ilişkili şirketler 

      KLR İnşaat Tic. Ltd. Şti.  -- -- -- -- 12.255 -- 

Biskon Yapı A.Ş. (**) 15.607.869 4.862.846 46.106.907 54.097.356 -- -- 

Kiler Ankara Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. 29.989 -- -- -- -- -- 

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.  1.810.257 -- -- -- -- -- 

Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş.(***) 1.880.497 5.193.956 -- -- -- -- 

Safir Residences, Avm ve Ana Gayrimenkul  

Yönetimi 2.057.513 -- -- -- -- -- 
  

        46.211.305 10.056.802 46.106.907 54.097.356 12.255 -- 

 

 

 

 
(*) Kiler Holding A.Ş. 08.02 2011 tarihinde Şirket lehine İstanbul Sapphire Binası’ndaki Seyir Terası’nın ileride 

elde edilmesi beklenen gelirlerine ilişkin garanti taahhütnamesinde bulunmuştur. 31.12.2013 itibari ile gerçekleşen 

gelir payı bedeli beklenen değerin altında kaldığından taahhüt edilen bedel ile arasındaki fark için gelir tahakkuku 

yapılmıştır.  
 

   01.01.-31.12.2013  

İlişkili taraflarla olan işlemler Hakedişler  

Genel 

yönetim 

giderleri 

Pazarlama 

giderleri 

Vade farkı 

gelirleri(**) 

Kira 

gelirleri 

Kira 

giderleri 

Diğer 

gelirler (*) 

                

Ortaklar               

Kiler Holding A.Ş. -- 338.218 -- 720.926 -- 67.751 11.957.701 

  

   

-- -- 

  Diğer ilişkili şirketler -- -- -- -- -- -- -- 

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. 

ve Tic. A.Ş.  -- -- -- 55.427 3.404.073 -- -- 

Biskon Yapı A.Ş. -- 12.350 227.683 1.207.587 -- -- -- 

Kiler Ankara Mağazacılık San. ve 

Tic. A.Ş. -- -- -- -- 304.621 -- -- 

KLR İnşaat Tic. Ltd. Şti. -- -- 48.096 -- -- -- -- 

Safir Rezidans Yönetimi -- 1.152.579 -- -- -- -- -- 

Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. -- 7.488 -- -- 4.922.098 -- -- 

Kiler Lojistik Bina Site Yönetimi -- 42.160 -- 

 

-- -- -- 

                

  -- 1.552.795 275.779 1.983.940 8.630.792 67.751 11.957.701 
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(**) Şirket ilişkili taraf alacakları için %10,25 oranı üzerinden vade farkı gelir elde etmektedir. 

 

 

EK/3 Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi 

kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin Genel 

Kurula bilgi verilmesi.  

 

31 Aralık 2013 itibariyle Şirket’in teminat/rehin/ipotek pozisyonu aşağıdaki gibidir. 

 

 

 
31.12.2013 31.12.2012 

  Döviz Tutarı TL Karşılığı Döviz Tutarı TL Karşılığı 

     A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş  

 

471.200.284 

 

254.612.698 

   -TL 129.445.496 129.445.496 50.914.996 50.914.996 

   -ABD$ 160.125.000 341.754.788 114.270.000 203.697.702 

B. Tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen 

ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 

 

-- 

 

-- 

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 

diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu 

TRİ’lerin toplam tutarı 

 

-- 

 

-- 

D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı 

 

-- 

 

-- 

i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 

tutarı 

 

-- 

 

-- 

ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup 

şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 

 

-- 

 

-- 

iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 

vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 

 

-- 

 

-- 

     Toplam   471.200.284   254.612.698 

 

 
31.12.2013 tarihi itibariyle verilen teminat mektuplarının tutarı 295.496 TL’dir (31.12.2012: 414.996 TL). 

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31.12.2013 tarihi itibariyle %0’dır (31.12.2012: %0). 

 

31.12.2013 tarihi itibariyle, anapara toplamı 1.031.670 TL ve 6.002.167 ABD$ tutarındaki krediler, 

Şirket’in İzmir Seferihisar bölgesindeki arazisi üzerinde 33.300.000 TL tutarındaki birinci dereceden 

ipotek ve Ankara Altındağ’da bulunan hipermarket ve depo üzerinde 17.200.000 TL tutarındaki ipotek ile 

güvence altına alınmıştır. İzmir Seferihisar arsası ve Ankara Altındağ’da bulunan mağaza “Yatırım 

Amaçlı Gayrimenkuller” altında kayıtlara alınmıştır. 

 

31.12.2013 tarihi itibariyle, anapara toplamı 9.422.935 ABD$ tutarındaki krediler, Şirket’in Esenyurt 

binası 16 nolu bölüm üzerinde 17.625.000 ABD$ tutarındaki birinci dereceden ipotek ile güvence altına 

alınmıştır. Esenyurt binası “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” altında kayıtlara alınmıştır. 

 

31.12.2013 tarihi itibariyle, anapara toplamı 14.984.615 ABD$ tutarındaki kredi, Şirket’in Beylikdüzü 

Yakuplu bölgesindeki arazisi üzerinde 22.500.000 ABD$ tutarındaki birinci dereceden ipotek ile güvence 

altına alınmıştır. Beylikdüzü Yakuplu arsası “Stoklar” altında kayıtlara alınmıştır. 

 

31.12.2013 tarihi itibariyle, anapara toplamı 3.088.699 TL ve 6.844.618 ABD$ tutarındaki krediler, 

Şirket’in Esenyurt binası 1, 2, 3, 5, 6 ve 7 nolu bölümler üzerinde 28.650.000 TL tutarındaki birinci 

dereceden ipotek ile güvence altına alınmıştır. Esenyurt binası “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” altında 

kayıtlara alınmıştır.  

 

31.12.2013 tarihi itibariyle, anapara toplamı 6.009.844 TL ve 8.120.795 ABD$ olan krediler, Şirket’in 

Sapphire AVM alanı üzerinde tesis edilmiş olan 30.000.000 TL tutarındaki birinci dereceden ipotek ile 

güvence altına alınmıştır. Sapphire AVM alanı “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” altında kayıtlara 

alınmıştır.  
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31.12.2013 tarihi itibariyle, anapara toplamı 60.000.000 ABD$ olan kredi, Şirket’in Sapphire Rezidans 

alanı üzerinde tesis edilmiş olan 120.000.000 ABD$ tutarındaki birinci dereceden ipotek ile güvence 

altına alınmıştır. Sapphire Rezidans alanı “Stoklar” altında kayıtlara alınmıştır. 

 

EK/4 Sapphire Projesi Seyir Terası gelirleri için Kiler Holding A.Ş. tarafından verilen garanti 

kapsamında yükümlülüklerindeki gelişmeler 

Kiler Holding A.Ş. 8 Şubat 2011 tarihinde Şirket lehine İstanbul Sapphire Binası’ndaki Seyir Terası’nın 

ileride elde edilmesi beklenen gelirlerine ilişkin 8.400.000 ABD Doları tutarında garanti 

taahhütnamesinde bulunmuştur.  Bu taahhütnameye göre, seyir terasından mücbir sebepler hariç olmak 

üzere, taahhütname süresi içerisinde herhangi bir yılda söz konusu beklenen gelirin elde edilememesi 

durumunda Kiler Holding A.Ş. beklenen gelir ile ilgili yıl için Şirket payına düşen gelir arasındaki tutarı 

Şirket’e ödeyecektir. 31 Aralık 2013 itibari ile gerçekleşen gelir payı bedeli beklenen değerin altında 

kaldığından taahhüt edilen bedel ile arasındaki fark için gelir tahakkuku yapılmıştır(11.957.700,61 TL).  

 

 

EK/5 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin yenilenen “Kar Dağıtım 

Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası” 

 

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ  

KAR DAĞITIM POLİTİKASI  

 
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, şirketimizin 

uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu analizi ve makroekonomik gelişmeleri, içinde 

yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında Genel Kurul'da alınan 

karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması 

esasını benimsemiştir.  

 

Dağıtılacak Kar Payı Miktarının Belirlenmesi 

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan 

düzenlemelere uyar. 

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe 

ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken 

zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan 

gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safı (net) kardan varsa geçmiş yıl 

zararlarının düşülmesinden sonra; kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: 

Genel Kanuni Yedek Akçe 

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini 

buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

Birinci Temettü 

b) Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım 

politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. 

İkinci Temettü 

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen 

veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni 

veya kendi isteği ile ayırdığı yedek akçelere ilave etmeye, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve 

işçilere kardan pay olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca pay sahipleri ile kara iştirak eden 

diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı 

düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi 

yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay 

dağıtılmasına karar verilemez. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. 
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Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse 

şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.  

 

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya 

ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından 

kararlaştırılır. Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. 

 

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit 

olarak dağıtılır. 

 

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI  
 

 1. Amaç  

Şirketimiz aşağıda sayılan bilgi verilecek menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır 

niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz, eş zamanlı ve 

kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası oluşturmuştur.  

Bilgilendirme Politikamız; Sermaye Piyasası Mevzuatına, Borsa İstanbul düzenlemelerine, Kurumsal 

Yönetim Tebliğinde açıklanan ilkelere ve Şirketimizin etik kurallarına bağlı olarak oluşturulmuş olup,  

Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel 

kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.  

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri 

yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, yapılacak ilk genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya 

açıklanır.  

 2. Yetki ve Sorumluluk  

Bilgilendirme Politikasının oluşturulmasından, denetlenmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu 

sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle sorumludur.  

 3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları  

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemeler ile Türk 

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken 

aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:  

• Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları,  

• Periyodik olarak KAP üzerinden iletilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu,  

   beyanlar ve faaliyet raporları,  

• Kurumsal web sitesi (www.kilergyo.com.tr),  

• Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,  

• Yatırımcı toplantıları,  

• Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru   metinleri 

ve diğer dökümanlar,  

• Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,  

• Türk Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.  

  4. Bilgilendirme Kapsamındaki Konular ve Yetkiler  

 Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:  

 • Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası 

internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve 

düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.  

 • Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 21 gün önce şirket merkezi ve şubelerinde 

incelemeye açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.  

 • Her 3, 6, 9, 12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu 

internet yolu ile kamuya duyurulur.  

 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun  "Özel Durumlar Tebliği" ve “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin 

Esaslar Tebliği” uyarınca kamuoyuna açıklanması gerekli özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu 

konuya ilişkin özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla elektronik 

ortamda iletilir. 
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 • Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 

planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek 

gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak açıklamalar aşağıda yer alan bilgi vermeye yetkili kişiler 

tarafından yapılır.  

 • Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp 

uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık 

faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.  

• Şirket tarafından oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası”, “Etik İlkeler” ve benzeri politikalar kamuya 

açıklanır. Bu politikalar Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer 

alır. Geleceğe yönelik şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler bilgilendirme 

politikası kapsamında açıklanır. İçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler bilgilendirme politikası 

kapsamında açıklanır. İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemelere 

yapılır.  

• Yazılı ve görsel medyaya ve her tür veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim 

Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür tarafından yazılı veya sözlü olarak 

yapılır.  

5. Analist Raporları  

Şirket hakkında hazırlanan analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul 

edilir ve kurumsal internet sitesinde (www.kilergyo.com) yayınlanmaz. Analist raporları doğrulanmaz, 

onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, 

kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış olan bilgiler 

kullanılmak suretiyle analist raporları gözden geçirilebilir.  

 6. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantı ve Görüşmeler  
Şirket, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve aracı kurum analistleri ile çeşitli toplantılara ve 

konferanslara mümkün olduğu ölçüde katılım sağlayarak yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili çaba 

sarf eder. Söz konusu toplantı ve görüşmelerde sektörel gelişmeleri, şirket stratejilerini ve mali tabloların 

analitik açıklamalarını içeren birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilir, sorular yanıtlanır. 

Toplantılarda ve konferanslarda yapılan sunumlar, toplantı içeriği ve görüşler Yatırımcı İlişkileri Birimi 

tarafından raporlanarak kurumun internet sitesinde yayınlanır. 

Yapılan sunum ve sorulara verilen yanıtların, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerden oluşmasına ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olmasına dikkat edilir.  

7. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler  

Şirket, piyasada veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. 

Buna karşılık, şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım 

kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez 

kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya 

söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Kurul veya ilgili borsa 

tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin  yatırımcı ilişkileri kapsamında 

kullanılan araçlar vasıtasıyla gerekli açıklamaların kamuoyuna duyurulması sağlanır. 

8. İdari sorumluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar 

Şirket adına yönetsel kararlar vermeye yetkili olan, ticari faaliyetlerini yönlendirebilen, şirket ile ilgili 

konularda detaylı bilgiye sahip olan; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi içsel bilgilere erişebilen personel kapsamında değerlendirilir. 

Yaptıkları isler dolayısıyla şirket islerinin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin 

bilgileri sınırlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulasan kişi kapsamında değerlendirilmez. 

9. Özel Durumların Kamuya Açıklanıncaya Kadar Saklanmasına Yönelik Alınan Tedbirler 

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar geçen sürelerde gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, 

içsel bilgiye erişimi bulunanlar ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları hakkında bilgilendirilirler. 

Hiçbir şirket çalışanı içerden öğrenme sonucunda, bu bilgiyi açıklayamaz, menfaat amaçlı kullanamaz, 

kullanılmasını sağlayamaz. 

10. Kurumsal Web Sitesi  

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK ve Borsa 

İstanbul A.Ş. karar ve düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde, www.kilergyo.com 

internet adresindeki web sitesinde izlenebilecek bilgiler aşağıdaki şekildedir.  

Şirket Profili  

Faaliyetlerimiz  

Ortaklık Yapısı  
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Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Üst Yönetimi Hakkında Bilgi  

Ana sözleşme, İzahname ve Sirküler  

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu  

Finansal Raporlar,  Portföy Tabloları  

Genel Kurul Bilgileri, Ticaret Sicil Bilgileri  

Faaliyet Raporları  

Sürekli Bilgilendirme Formu  

Gayrimenkul Değerleme Raporları  

Fiyat Tespit Raporu  

Özel Durum Açıklamaları  

Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücret Politikası 

Duyurular,  Yatırımcı Sunumları  

İnsan Kaynakları Politikası, Sosyal Sorumluluk ve Etik Kurallar, 

11. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması  

Şirket, gerekli gördüğü durumlarda geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki hedef ve beklentilerine 

ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya 

açıklayabilir. İleriye dönük bildirimler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal 

tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ ta açıklanması 

şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. 

 

Ek/6 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine 

Uyum Raporu” 

 

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı  
 
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Kiler GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından usul 

ve esasları belirlenen “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni benimsemekte, bu alanda 

meydana gelen değişiklikleri yakından takip etmekte ve tüm menfaat sahiplerine değer katması 

noktasında, söz konusu ilkelerle uyumlu olmanın gerekliliğine inanmakta ve “Kurumsal Yönetim İlkeleri” 

ne tam uyum sağlanması noktasında çalışmalarına devam etmektedir.  

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine (“İlkeler”) uyuma verdiği öneme 

istinaden 30.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun B.02.6.SPK.0.15-

325.06.366-4862 sayılı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 08.05.2012 tarih 

3408 sayılı onayı ile Şirket Ana Sözleşmesi’ni tadil ederek ilkelere uygun hale getirmiştir. Ana 

sözleşmemizin ilgili maddelerinin tadili 19.06.2012 tarihli 8093 sayılı TTSG’nde  13.06.2012 tarihinde 

tescil edilmiştir.   

Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde Şirketimiz bünyesinde 

Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.  

Bu kapsamda; Kiler GYO’nun, 1 Ocak - 31 Mart 2014 faaliyet dönemi itibariyle, Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından yayınlanan ilkeler baz alınarak hazırlanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

Raporu” aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna Yönetim Kurulu Faaliyet raporumuz ve 

şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.kilergyo.com.tr)’nden de erişilebilmektedir.   

 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ  
2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü  
 
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesi’ne ve diğer şirket içi 

düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.  
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Pay sahipleri ile ilişkilerini koordine etmek amacıyla, Yönetim Kurulu’nun 11.03.2011 tarih ve 38 sayılı 

yönetim kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur. Pay sahiplerimiz söz konusu bölümle 

temas kurarak şirketimiz ile iletişim kurabilmektedirler.  

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Kiler GYO hakkında doğru, zamanında ve 

tutarlı bilgi sunmak; Şirketin bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak; kurumsal yönetim ilkelerinin 

uygulanması ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla 

faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime 

büyük önem verip, aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir.  

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet 

sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Erişim bilgileri aşağıda belirtilmiş olup her türlü istek ve soru 

için yi@kilergyo.com adresinden ulaşılabilmektedir. 

Yatırımcı ilişkileri bölümüne ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir; 

 
 Adı Soyadı  Adresi  Telefon  Faks  Elektronik Posta  

Sedat Yıldız 
Bölüm Yöneticisi  

Namık Kemal Mh. Kiler Cd. 
No.96 Kat.3 Esenyurt İstanbul  

0212 456 15 00  0 212 428 09 94  yi@kilergyo.com  

Esengül  Özsoy 
Bölüm Üyesi 

Namık Kemal Mh. Kiler Cd. 
No.96 Kat.3 Esenyurt İstanbul  

0212 456 15 00  0 212 428 09 94  yi@kilergyo.com  

 

Pay sahiplerinden dönem içinde şirketimize yapılmış cevaplanmamış yazılı başvuru bulunmamaktadır. 

2013 yılında telefon ile 241 yatırımcı görüşmesi yapılmış, 104 yerli yatırımcının sorularına e-posta ile 

cevap verilmiş olup sorular ağırlıklı olarak hisse performansı, projelerin değerlendirilmesi, bedelsiz 

sermaye artırımı, genel kurul tarihi ve gündemi, temettü, hisse geri alımı, portföy değeri ile ilgili olmuştur.  

Pay sahiplerinden gelen dilek, şikayet ve öneriler üst yönetime de iletilmiştir. 

Yabancı yatırımcılarla birebir görüşmeler yapılmıştır. Şirket gayrimenkul portföyü, kiracı mağaza sayısı, 

kiralanabilir alanlar, yıl içinde geliştirilen projelerin ilerleme durumları, satış hedefleri vb. konular 

görüşülmüştür. 

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 70.000.000 TL’den 87.500.000 TL’ye artırılması nedeniyle, mevcut 

ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak 17.500.000 TL nominal değerli B grubu paylar 

ile 12,687,500 TL nominal değerli B Grubu paylar ortak satışı yoluyla, 13-14-15 Nisan 2011 tarihlerinde 

talep toplanması suretiyle, halka arz edilmiş ve Şirketimiz hisseleri 20 Nisan 2011 itibariyle de İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası Kurumsal Ürünler Pazarında işlem görmeye başlamıştır.  

Söz konusu süreçte, pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri Sermaye piyasası mevzuatı ve İMKB mevzuatı 

çerçevesinde cevaplandırılmıştır. Bilgi talepleri öncelikle SPK’nın Seri: VIII No:54, “Özel Durumların 

Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde değerlendirilmektedir. Sorulara mümkün 

olan en kısa zamanda cevap verilmesi bir kritik performans göstergesi olarak tespit edilmiştir. Şirketimiz 

ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir.  

 

4. Genel Kurul Bilgileri  

2012 yılı olağan genel kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince esas sözleşmenin “Genel Kurul 

Toplantıları” maddesi değiştirilmiş, Genel Kurula katılım MKK tarafından sağlanan elektronik ortam 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, İlgili 

Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenmiş olan İç Yönerge hazırlanmış, Genel Kurulun onayından 

sonra yürürlüğe girmiştir.  

 

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 

28.06.2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi, 

No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü'nün 27/06/2013 tarih ve 21326 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık 

Komiseri Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıştır. 

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Haziran 2013 tarih ve 8341 sayılı nüshasında, şirketimizin 

www.kilergyo.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 

A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ilan edilmek suretiyle, ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile 
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önceden hisse tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı 

gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. 

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 124.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 

124.000.000 adet hisseden 1.155.601,845 Türk Liralık sermayeye karşılık 1.155.601,845 adet hissenin 

asaleten, 86.206.675,293 Türk Liralık sermayeye karşılık 86.206.675,293 adet hissenin de vekaleten 

olmak üzere 87.362.277,138 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse 

ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Genel 

Müdür’ümüz Tarık Gürdil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 

Genel kurul öncesi pay sahipleri için genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmış olup şirket 

merkezinde ve www.kilergyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine 

hazır bulundurulmuştur.  

 

Genel Kurul toplantısı ile ilgili toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve diğer genel kurul dökümanları  Şirket 

internet sitesinin “Yatırımcı Platformu” bölümünde yer almaktadır. 

 

Genel Kurul, dönem içerisinde olağanüstü olarak toplanmamıştır. 

 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları  

Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereğince, A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday 

gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 2/3’ü A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar 

arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilmektedir.  

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren 

herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday 

gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.  

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel 

kurul tarafında bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen 

şartları haiz 6 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri 

arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.  

Şirketimiz ana sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay 

sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy 

kullanma yöntemi yer almamaktadır. 

 

6. Kar Payı Hakkı 

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, şirketimizin 

uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu analizi ve makroekonomik gelişmeleri, içinde 

yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında Genel Kurul'da alınan 

karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması 

esasını benimsemiştir.  

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse 

şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.  

Yönetim kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara 

dağıtımında yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.  

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit 

olarak dağıtılır.  

Şirket Yönetim Kurulunun 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak; 

Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 

hesap dönemine ait finansal tablolarına göre; dönem karından "vergi gideri", ve "birinci tertip yedek akçe" 

tutarlarının düşülmesi ve "bağış" tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan 38.325.324,57 TL tutarındaki 

Net Dağıtılabilir Dönem Karının dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle 

Şirket bünyesinde tutulması hususu Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edilmiştir. 

7. Payların Devri  

Esas sözleşmenin 8. Maddesi gereğince, Şirketin payları nama olabileceği gibi hamiline de olabilir. A 

grubu paylar nama yazılı ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.  

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu 

iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirket’te pay edinecek yeni ortaklar için de 

kurucularda aranan şartlar aranır.  
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Sermaye piyasası mevzuatına göre lider sermayedar vasıflarını taşıyan ortak veya ortakların asgari 

sermaye oranını temsil eden paylar, asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle 

satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Yönetim Kurulu, Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay 

ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde paylar 

çıkarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yetkilidir.  

Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereğince, imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine 

tabidir. 

 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK  
 
8. Şirket Bilgilendirme Politikası  

Şirketimiz, Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, Şirket’in geçmiş performansını, 

gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki işe yönelik gelişmeleri, stratejilerini, 

hedef ve vizyonunu, yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla zamanında, eş zamanlı, 

anlaşılabilir, eksiksiz, doğru ve kesintisiz bir biçimde bilgilendirilmesini sağlamak için şeffaf bir 

bilgilendirme politikası izlemektedir. Kiler GYO A.Ş. Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından 

hazırlanmış olup 11.05.2011 tarih ve 49 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönetim 

kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel kurulda pay 

sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, 

değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, yapılacak ilk 

genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirket bilgilendirme politikasına şirketimiz internet 

adresinden (www.kilergyo.com.tr) ulaşılabilmektedir. 

 

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği  

Şirketin internet sitesi mevcut olup, adresi www.kilergyo.com’dur. Söz konusu adreste, Şirketimizle ilgili 

olarak yine SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte bilgilere yer verilmektedir.  

Kamuya yapılan açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. 

Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem de İngilizce olarak 

sunulmakta olup, site içeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir.  

Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır. Şirket 

internet sitesi vasıtasıyla aşağıda yer alan bilgilere ulaşım imkanı bulunmaktadır;  

 

Şirket Profili  

Faaliyetlerimiz  

Ortaklık Yapısı  

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Üst Yönetimi Hakkında Bilgi  

Ana sözleşme, İzahname ve Sirküler  

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu  

Finansal Raporlar,  Portföy Tabloları  

Genel Kurul Bilgileri, Ticaret Sicil Bilgileri  

Faaliyet Raporları  

Sürekli Bilgilendirme Formu  

Gayrimenkul Değerleme Raporları  

Fiyat Tespit Raporu  

Özel Durum Açıklamaları  

Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası 

Duyurular,  Yatırımcı Sunumları  

İnsan Kaynakları Politikası, Sosyal Sorumluluk ve Etik Kurallar, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5’te sayılan bilgilerden 

Şirketimiz hakkında uygulanabilir nitelikte olanların tamamı Şirketimizin internet sitesinde 

yayımlanmakta ve güncellenmektedir. 

 

10. Faaliyet Raporu  

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği açıklanması gereken bilgilere yer verilmektedir. 

http://www.kilergyo.com.tr/
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BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ  

 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  

Şirket ile ilgili tüm menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte, açık ve şeffaf 

iletişim kanalları kurulmakta ve konuya azami ölçüde özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin 

mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya 

Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli komite üyelikleri oluşturulmuş olup şirketimizin 

internet sitesi veya KAP’ şirket bilgilendirme formunda belirtilmiş olan iletişim bilgileri ile irtibat olanağı 

sağlanmıştır. 

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı  

Menfaat sahiplerinin yönetime katkıda bulunmaları noktasında her tür iletişim kanalının açık tutulması 

önemli bir şirket prensibi olarak belirlenmiştir. Çalışanlar görüş ve önerilerini gerek yapılan koordinasyon 

toplantıları gerekse de söz konusu toplantılardan bağımsız, birebir üst yönetim paylaşarak şirket 

yönetimine aktif olarak katılmaktadırlar. Diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarına ilişkin 

belirlenmiş bir model bulunmamaktadır.  

13. İnsan Kaynakları Politikası  

Şirketimizin, insan kaynakları politikası; nitelikli ve yüksek potansiyelli bireylerin istihdam edilmesini ve 

verimliliğin arttırılması noktasında bireysel inisiyatife ve bununla birlikte ekip çalışmasına önem verilen, 

motivasyonu yüksek bir organizasyon oluşturulmasını hedeflemektedir.  

Şirketimiz, bireylerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu doğrultuda 

çalışanların her birinin yasalarla belirlenmiş her tür hakkı korunmakta ve güvenli ve sağlıklı bir ortamda 

çalışmaları için tüm imkanlar seferber edilmektedir.  

Çalışanlar ile sosyal haklar ve güvenceler, performans, kariyer yönetimi, ücret ve kariyer gelişimi 

konularındaki ilişkileri yürütmek şirket sorumlulukları arasındadır. 

Kiler GYO, stratejik ilerleme öğeleri ve vizyonu çerçevesinde insana verdiği değer, yarattığı istihdam ve 

yaptığı yatırımlarla geleceğine yön vermektedir. 

Dönem içerisinde çalışanlardan ayrımcılık konusu dahil olmak üzere herhangi bir şikayet gelmemiştir.  

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  

Etik kurallarımız; şirket ortaklarının, çalışanlarının, müşterilerinin ve sosyal sorumluluk çerçevesinde 

taraf olduğu kesimlerle olan ilişkilerinde, şirket davranışlarını oluşturan “İLKELER BÜTÜNÜ”dür. Etik 

kurallar, şirket içinde hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin 

önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla 

oluşturulmuştur. Etik kurallar aynı zamanda şirketin saygınlığının arttırılması, şirket içinde istikrar ve 

güvenin sürekliliğinin sağlanması için en önemli unsurdur. 

Kiler GYO aşağıdaki etik kurallara uyulmasını gözetir ve uyulup uyulmadığına ilişkin denetimlerin 

yapılmasını sağlar. 

Mevzuata ilişkin ; 

Şirket içi düzenlemelerde; mevzuata, ulusal ve uluslararası tüm kural ve düzenlemelere uygunluk sağlanır. 

Tüm raporlar ve kayıtlar ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulur.  

İşleyişe ilişkin;  

Adil, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılır. 

Çalışanlara ayrım gözetmeksizin gerek işe almada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sunulur. 

İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterilir, mesai saatlerinin dışına çıkılmaması ve 

düzenli izin kullanımı kontrol edilir. 

Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine 

getirilmesine özen gösterilir. 

Hissedarlara İlişkin; 

Kiler GYO yönetim ve faaliyetlerinde  mevzuat ve şirket düzenlemelerine aykırı hareket etmez. 

Hissedarların yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve artı değer yaratmak için  çalışır. 

Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedara aynı değer verilir. Mali durum, mevcut şirket 

yapısı ve değişikleri, ticari faaliyetler ve performans, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek 

hissedarlara aktarılır. 

Pay sahiplerinin, hak sahiplerinin ve tedarikçilerin bilgiye ulaşabilmesi amacıyla; şeffaflık ilkesinin 

uygulanmasına özen gösterilir. Doğru bilgiye kısa zamanda ulaşımın sağlanması konusunda geliştirme 

çalışmalarının desteklenmesine önem verilir. 
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Hissedarların, şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari bilgiler hariç olmak üzere bilgi talepleri 

en kısa zamanda karşılanır. 

Hissedarların, genel kurula katılımının sağlanması için azami ölçüde çaba sarf edilir. 

Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin; 

Tüm hizmet ve işlemlerde hak sahiplerine bilgi; anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olarak 

sunulur. 

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum titizlikle gözetilir. 

Kamuya açıklanan bilgilerde şeffaflık ilkesi gözetilir. 

Sektöre İlişkin; 

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün geliştirilmesi, pazarlama-satış faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, ortak 

menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranılır. 

Rakiplerle rekabet ederken dürüst ve adil davranılır, yasalara uyulur. 

Çıkar Çatışmalarına İlişkin; 

Çalışanlar şirketteki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kendisine, ailesine veya üçüncü şahısların lehine 

çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz. Çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlem alınır.  

Hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından şahsi yarar sağlayamaz; şirket mülklerini, bilgilerini ve 

pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez. 

Çalışanlar, şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder.  

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye İlişkin; 

Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve 

kurallara uyulur.  

Tüm faaliyetlerde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilir. 

Tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasına özen gösterilir. 

Devlete karşı olan tüm mali sorumluluklar, mevzuata uygun olarak yerine getirilir. 

Çalışanlara İlişkin;  

Çalışanlar; dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, belli bilgi, birikim ve sorumluluk 

duygusuna sahip kişiler arasından seçilirler.  

Şirketin karlılığının ve pazar payının artırılmasını gözetir, görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler. 

Her zaman şirketi en iyi şekilde temsil eder, yasalara ve şirket içi düzenlemelere uygun davranırlar. 

Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çalışırlar, mesleki becerilerini geliştirmek ve deneyimlerini artırmak 

için çaba harcarlar. 

Şirket malvarlığının ve kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı için çaba gösterir, kişisel çıkarlar 

doğrultusunda kullanımı engellerler. 

Şirket dışında başka bir faaliyet alanında görev almazlar.  

Etik kurallara uyulmasına azami derecede özen gösterir ve uyulmaması halinde gerekli önlemlerin 

alınması amacıyla yetkili mercilere başvururlar. 

Birbirleriyle olan ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar.  

Denetimden sorumlu kişilerin çalışmalarını sürdürebilmeleri için destek olur, ihtiyaç duyulan hallerde 

gereken imkânları ve yardımı sağlarlar. 

Çalışanlar ve yöneticiler, etik kuralların prensiplerini tüm işlerinde uygularlar. Bu kurallar, internet ve e-

mail de dahil medya ile olan tüm şirket içi ve şirket dışı her tür iletişimde uygulanır. 

Sosyal Sorumluluk 

Şirketimiz her tür faaliyetine ilişkin olarak, içinde yaşadığımız toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek 

adına çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya 

oluşturmak noktasında çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye azami oranda destek vermek ilkesini prensip 

edinmiştir. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.   

 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU  

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler  

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel 

kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz ve 

ikisi bağımsız olmak üzere altı üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında 

üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. 

 

Adı Soyadı Görevi 

Nahit Kiler Yönetim Kurulu Başkanı           

Ümit Kiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
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Rasim Kaan Aytoğu Yönetim Kurulu Üyesi 

Kiler Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Cihat Bilge Denge Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Sami Çoban Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

 

NAHİT KİLER -YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

05.06.2012 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiştir. 

Nahit Kiler, 1965 yılında Bitlis’te doğdu ilk, orta ve lise öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Ticaret hayatına 

20 yıl önce perakendecilikle başlayan Nahit Kiler, kardeşleriyle beraber Kiler Alışveriş başta olmak üzere 

birçok şirketin kuruculuğunu üstlendi. 

İnşaat sektörünün dünyadaki gelişimini yakından takip eden ve inceleyen Nahit Kiler, Kiler Holding 

kuruluşu Kiler GYO ile Türkiye'nin en önemli iş merkezi/ rezidans projesi olan İstanbul Sapphire 

projesini hayata geçirdi. Nahit Kiler'in inşaat sektöründeki bilgi ve birikimi, holding çatısı altında inşaat 

projelerini perakendeyle yarışır hale getirdi. 

 

Nahit Kiler’in şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir; 

FİRMA 
GRUP 

İÇİ/DIŞI GÖREVİ 

Kiler Holding A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Biskon Yapı A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Safîr Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Kilerasya Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat 

A.Ş. 
Grup İçi 

 Yönetim Kurulu Başkanı 

Kiler GYO A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

KLR Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Metanoks Elektrik Üretim A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. Tic. 

A.Ş. 
Grup İçi 

 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Kiler Ankara Mağazacılık San. Tic. A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Gülkar Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Nuve Elektrik Üretim A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ayone Enerji Üretim A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ekol Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Yayla Etçilik Besicilik A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Bist Enerji Üretim A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Nur-Tek Elektrik Üretim A.Ş  Grup İçi Yönetim Kurulu Üyesi 

Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş.  Grup İçi Yönetim Kurulu Başkanı 

Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik 

A.Ş.  
Grup İçi 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

 

Nahit Kiler, aynı zamanda BETAV ve GYODER üyesidir. 

 

ÜMİT KİLER -YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 

05.06.2012 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiştir. 

Ümit Kiler, 1970 yılında Bitlis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, liseyi İstanbul'da tamamlayan, 

Ümit Kiler perakende sektörünün başındadır. inşaat, enerji ve şeker sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren 

grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. 

Ümit Kiler’in şirket dışında aldığı görevler aşağıdaki gibidir; 

 

FİRMA 
GRUP 

İÇİ/DIŞI GÖREVİ 

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. Tic. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 
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A.Ş.  

Kiler GYO A.Ş.  Grup İçi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Kiler Ankara Mağazacılık San. Tic. A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Gülkar Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Nuve Elektrik Üretim A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Ayone Enerji Üretim A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Ekol Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Nur-Tek Elektrik Üretim A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Yayla Etçilik Besicilik A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Bist Enerji Üretim A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkanı 

Kiler Holding A.Ş.  Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Biskon Yapı A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

KLR Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Grup İçi  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Kilerasya Gayrimenkul Yatırımları ve 

İnşaat A.Ş. 
Grup İçi 

 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Metanoks Elektrik Üretim A.Ş.  Grup İçi Yönetim Kurulu Üyesi 

Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik 

A.Ş.  
Grup İçi 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

TÜSİAD, TOBB, BETAV, BİGİAD üyesi, MÜSİAD Dış İlişkiler Komisyon Başkanı, İstanbul Ticaret 

Borsası Meclis Üyesi, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü 

üyesidir. 

 

RASİM KAAN AYTOĞU -YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

14.12.2012 tarihinden itibaren ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiştir.1979 Yılında İzmir 

Atatürk Lisesi’ni bitiren Aytoğu, Illinois Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde 1982 yılında Lisans, 

1985 yılında ise Yüksek Lisans’ını tamamladı. 1988 yılında Harvard Üniversitesi’nde Executive MBA 

programını tamamlayan Aytoğu, 1989 yılında İngiltere Kraliyet Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi 

Finansman Sertifika Programını bitirdi. Aytoğu 1994 yılında ise Pasific Western University’de Finans 

alanında doktora yaptı.  

1987 yılında Dünya Bankası’nda Finansal Strateji Analisti olarak çalışmaya başlayan Aytoğu, 1993 yılına 

kadar DPT’de farklı görevlerde bulundu. Ardından Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak çalışan 

Aytoğu, sırasıyla İstanbul Altın Rafinerisi, İstanbul Altın Borsası’nda yönetici olarak çalıştı. 1997 – 1998 

yıllarında TC. Başbakanlık Başmüşavirliği görevini yürüten Aytoğu, ardından İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, Global Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve Müşavirlik Şirketi, Jeddah Central District 

Development Company ve Tanmiyat Investment Group’da üst düzey yöneticilik yaptı. Aytoğu, İngilizce 

ve Arapça bilmektedir. 

Mevcut durumda Kiler Holding A.Ş.’de CFO, Tanmiyat Investment Group Dubai & Riyadh - İcra Kurulu 

Başkanı,  Tanmiyat Capital Singapore’da Yönetim Kurulu Üyesi, Suudi Arabistan Türkiye İş Konseyi 

Yönetim Kurulu Üyesi, Siraj Capital Dubai- Denetim Kurulu Başkanı, Venture Capital Bank Bahrain- 

Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı görevlerini yürütmektedir. 

KİLER HOLDİNG A.Ş. TEMSİLEN YUNUS NACAR -YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

Kiler Holding A.Ş., 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun’un 25.maddesi uyarınca 28.09.2012 tarihinde mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre 

zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi , Yönetim 

Kurulunda Kiler Holding A.Ş. adına görev yapmak üzere şirketin tüzel kişi temsilcisi olarak Yunus Nacar 

atanmıştır. 

Yunus Nacar, 1951 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

İktisat-Maliye bölümü mezunudur. 1976 -1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı 

olarak görev yapan Nacar, 1982-1984 döneminde Işıklar Holding'in Denetim Kontrol Müdürü olarak 

çalıştı.1985-1989 yıllarında yürüttüğü Faisal Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı'nın ardından 
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1989-1999 döneminde Kuveyt Türk Finans Kurumu'nda önce Genel Müdür Yardımcısı, ardından Genel 

Müdür olarak görev yaptı. 1999-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu'nun Genel Müdürlüğü'nü 

üstlenen Yunus Nacar, 2006 - 2011 yılları arasında ise Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü ve 

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Mevcut durumda Kiler Holding A.Ş.’de CEO görevini 

yürütmektedir. 

CİHAT BİLGE DENGE -BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

05.06.2012 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiştir. 

Cihat Bilge Denge, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği 

bölümünden mezun olmuştur. 

İş hayatına 1975 senesinde, Boyacıoğlu Holding'de Şantiye Şefi unvanı ile başlamıştır. Daha sonra 

sırasıyla; Afşin-Elbistan Termik Santral Şantiyesinde Kontrol Mühendisliği, Vakıflar Bankası Genel 

Müdürlüğünde Mühendis, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Grup Müdürlüğü, Atakule GYO, Dreamland 

A.Ş., Vakıf GYO, Obaköy A.Ş., Vakıf İnşaat ve Restorasyon A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sidaş 

A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği, Vakıf Ekspertiz A.Ş. Genel Müdürlüğü, Form Gayrimenkul Ekspertiz Değ. 

ve Dan. A.Ş. Genel Müdürlüğü, en son TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında Genel Müdür Yardımcılığı 

görevlerinde yer almıştır. Kiler GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. 

SAMİ ÇOBAN -BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

22.04.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile ilk Genel Kurul'da Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 

seçilmiştir. 

Sami ÇOBAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. İş 

hayatına Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak başlamıştır. Daha sonra sırası ile Çağlayan Şirketler 

Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Mali Koordinatörlüğü, Mustafa Tatlıcı Şirketler Grubu Mali 

Koordinatörlüğü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Beşiktaş Jimnastik 

Kulübü Genel Koordinatörlüğü yapmıştır. Halen Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır. Kiler GYO 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. 

 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  

Yönetim Kurulu faaliyet dönemi başında oluşturulan bir takvim doğrultusunda en az üç ayda bir toplanır. 

Yönetim Kurulu takviminin oluşturulması, güncellenmesi, üyelerinin toplantılara katılımının temin 

edilmesi, şirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu raporunun toplantı öncesinde tüm üyelere 

ulaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim 

kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda belirlenir. Toplantıda alınan kararların yanı sıra açıklanan farklı 

görüşler, öneriler ve sorulan sorular da toplantı zabıtlarına geçirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine 

ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 

onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikteki işlemlerden onaylanmayarak genel kurul 

onayına sunulan herhangi bir husus mevcut değildir. 

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı  

1) Yönetim Kurulu, oluşturacağı Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday 

Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi’nin üyelerini seçer.  

2) Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

3) İcra Başkanı veya Genel Müdür komitelerde görev alamaz.  

4) Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu 

tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini 

alabilir.  

5) Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır, yaptıkları çalışmaları Yönetim 

Kurulu sekretaryasını kullanarak yazılı hale getirir, kaydını tutar ve raporlarını Yönetim Kurulu’na sunar.  

6) Komiteler üye sayısının çoğunluğu ile toplanarak, hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alır.  

1-Denetimden Sorumlu Komite 

Denetimden sorumlu komite şirketin 08.03.2011 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 

çalışma esasları belirlenmiştir.  

Komite Üyesi : Cihat Bilge Denge   

Komite Üyesi : Sami Çoban 

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Görev Alanları 

a) Çalışma Esasları  

1) Denetimden Sorumlu Komite biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur.  

2) Komite üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.  
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3) Denetimden Sorumlu Komite’nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret 

Kanunu’ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

4) Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört defa olmak üzere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa 

bağlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla 

ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.  

b) Görev Alanları  

1) Muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin 

işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.  

2) Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında teklifte bulunur ve bu kuruluştan alınacak hizmetleri 

belirleyerek Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.  

3) Komite, sorumlu yöneticiler ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kamuya açıklanacak yıllık ve 

ara dönem finansal tabloların, izlenen muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin 

değerlendirmelerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.  

4) Muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin 

incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim 

konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak 

yöntem ve kriterleri belirler.  

2- Yatırım Komitesi 

Yatırım komitesi şirketin 08.03.2011 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş ve çalışma 

esasları belirlenmiştir.  

Komite Başkanı : Nahit Kiler 

Komite Üyesi    : Rasim Kaan Aytoğu 

Komite Üyesi    : Cihat Bilge Denge 

Yatırım Komitesi Çalışma Esasları ve Görev Alanları 

1) Yatırım komitesi şirketin ekibinin, danışmanların ve ekspertiz şirketlerinin hazırladığı pazar, risk, 

rekabet, hukuki inceleme, en iyi kullanım araştırma ve analiz raporlarını inceleyerek devamında 

hazırlanan konsept projeler doğrultusunda hesaplanan fizibilite çalışmalarına dayanarak yatırım kararı 

alacaktır. 

2) 1 km yarıçap içindeki mevcut ve potansiyel rekabet yatırım kararı alınacak proje bazında ayrıca analiz 

edilecektir. 

3) Yatırım kararı alınacak gayrimenkul/proje ile ilgili imar durumunun hazır olması, ruhsat alınmasının 

kısa veya uzun sürede gerçekleşebilecek olması durumu ayrıca analiz edilecektir. 

4) Yatırım komitesi, gerektiğinde veya faydalı gördüğünde ortaklıklar kurmaya karar verebilecektir. 

5) Gayrimenkulün/projenin belirli bir bölgenin parlak geleceğine duyulan inanışa göre yatırım komitesi 

farklı büyüklüklere oranlara da onay verebilecektir. 

6) Yatırım komitesi her çeyrekte yatırımın ilerleyişi ve sonuçları hakkında değerlendirmeler yaparak 

gerekli görülebilecek revizyonlara karar verecektir. 

7) Yatırım komitesi yatırımın sonunda mali kabuller ve gerçekleşen sonuçlar hakkında değerlendirmeler 

yaparak geleceğe yönelik kabullere karar verir. 

8) Yatırım komitesi yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde gerekli değerlendirmeyi yaparak kararını alır 

ve yönetim kurulunun onayına sunar. Burada belirtilen işlerin dışında kalan işler için de yatırım 

komitesinin olumlu görüş ve kararları ve önerileri doğrultusunda yönetim kurulunca karar alınabilecektir. 

3-Kurumsal Yönetim Komitesi 

08.06.2012 tarih ve 77 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde 

oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim 

Komitesince yürütülmesine karar verilmiştir. 

Komite Başkanı : Cihat Bilge Denge  

Komite Üyesi     : Nahit Kiler                

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Görev Alanları 

a) Çalışma Esasları  

1) Kurumsal Yönetim Komitesi biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur.  

2) Kurumsal Yönetim Komitesi’nin başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.  

b) Görev Alanları 

1) Şirketin Kurumsal Yönetiminden ve Sermaye Piyasası Kurumunun belirlediği Kurumsal Yönetim 

İlkelerine uyum faaliyetlerinden sorumludur.  

2) Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.  
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4-Riskin Erken Saptanması Komitesi  

22 Şubat 2013 tarihinde 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulmuş, çalışma esasları belirlenmiştir.  

Komite Başkanı: Cihat Bilge Denge 

Komite Üyesi    : Yunus Nacar 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Görev Alanları 

a) Çalışma Esasları  

1) Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur.  

2) Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.  

b) Görev Alanları  

1) Şirketin Risk Yönetiminden sorumludur.  

2) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen 

risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar,  

3) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir  

4) Risk yönetimine ilişkin olarak stratejiler belirleyerek, bunları izler ve kontrol eder.  

Aday Gösterme Komitesi Çalışma Esasları ve Görev Alanları 

a) Çalışma Esasları  

1) Aday Gösterme Komitesi biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur.  

2) Aday Gösterme Komitesi’nin başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.  

3) Aday Gösterme Komitesi gerekli hallerde toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlayarak rapor 

halinde Yönetim Kurulu’na sunar. Aday Gösterme Komitesi kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili 

olarak belirlediği adayları ve kriterlerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.  

b) Görev Alanları 

1) Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir 

sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,  

2) Bağımsız üyeler ile ilgili aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığını dikkate 

alarak değerlendirir ve değerlendirmesine ilişkin raporunu Yönetim Kurulu onayına sunar. Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üye adayı, mevzuat, Ana Sözleşme ve kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan kriterler 

çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği sırada komiteye verir,  

3) Bağımsız üyelerden birinin bağımsızlığını ortadan kaldıran veya görevini yerine getirmesine engel olan 

bir durum ortaya çıktığı takdirde asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanması için, 

bağımsız olmayan üyelerden birinin görevini yerine getirmesine engel olacak bir durum ortaya çıktığı 

takdirde ise, Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanması için; yapılacak ilk Genel Kurul 

Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu 

yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. 

4) Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini 

Yönetim Kurulu’na sunar.  

5) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer 

planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalara ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunar,  

Ücret Komitesi Çalışma Esasları ve Görev Alanları 

a) Çalışma Esasları  

1) Ücret Komitesi biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur.  

2) Ücret Komitesi’nin başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.  

b) Görev Alanları  

1) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Ücretlendirme Politikasının uygulanmasını denetler ve Kurumsal 

Yönetim çerçevesinde bu politikaları geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak bu konuda Yönetim 

Kuruluna tavsiyelerde bulunur.  

2) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve üst düzey yöneticilerin ücret önerilerini oluşturur ve Yönetim 

Kurulu’nun onayına sunar.  

Komite üyeleri ilgili komitenin çalışma esasları ve görev alanları ile ilgili olarak gerekli bilgi, yeterli 

deneyim ve tecrübeleri dikkate alınarak belirlendiğinden, bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede 

yer almıştır. 

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması  

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler;  

1) Finansal riskler (kredi, kur, faiz, likidite ve sermaye riski),  

2) Operasyonel riskler ve  

3) Hukuki riskler   olarak üç ana baslıkta takip edilmektedir.  

22 Şubat 2013 tarihinde 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulmuş, çalışma esasları belirlenmiştir.  
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Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Denetim Komitesi Yönetim Kurulu adına; Şirket’in gerçekleştirdiği 

tüm faaliyetlerin niteliklerini dikkate alarak, operasyonların verimliliği ve etkinliğini sağlamak amacıyla 

operasyonel faaliyetlerin kontrolleri, iletişim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama 

sisteminin kontrolü ile mevzuata uygunluk kontrollerinden oluşan iç kontrol faaliyetlerini planlar, 

gerçekleştirir ve koordine eder. 

Şirketimiz Mali İşler ve Finans Direktörlüğü birimi risk yönetim süreci ve iç kontrol mekanizması ile ilgili 

çalışmalara ilişkin Denetim Komitesine destek vermektedir. 

19. Şirketin Stratejik Hedefleri 

Vizyonumuz 

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, gayrimenkul sektörünün gelişen ve değişen 

ihtiyaçları doğrultusunda, istikrarlı büyüme ve gelişme odaklı yaklaşımı ile Türkiye’nin tercih edilen lider 

gayrimenkul yatırım ortaklığı olmayı hedeflemiştir. 

Misyonumuz 

Deneyimli yönetimi ve kadrosu ile tercih edilen projeler ve yatırımlarla istikrarlı şekilde büyüyerek 

ortaklarına maksimum değer yaratırken eşzamanlı olarak geliştirdiği projeler ile de tüketici kitlesine en 

yüksek tatmini sağlamaktır. 

Stratejimiz 

• Makroekonomik gelişmeleri iyi analiz edip, azami getiri elde etmek için gereken kaynaklar ile yatırımlar 

arasındaki optimum dengeyi kurmak; 

• Gelecekle ilgili piyasa beklentilerini doğru analiz ederek, stratejisini ve portföy dağılımını her türlü 

ekonomik koşula uyum sağlayacak şekilde düzenlemek ve sürekli hale getirmek; 

• Finansal Yönetim, Satış-Pazarlama ile Proje Geliştirme ve Yönetimi konularındaki nitelikli profesyonel 

yönetim kadrosunun sağladığı rekabetçi gücüyle, stratejik yol haritasını vizyonuyla uyumlu çerçevede 

planlamak; 

• Risk-getiri dengesini, ortaklarımıza azami değer yaratacak şekilde yönetmek 

Şirket’in Vizyonu ve Stratejik Prensipleri 

Şirket misyon ve vizyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Bu doğrultuda belirlenen stratejik 

hedefler de, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Bu hedef ve stratejiler 

kamuya, faaliyet raporu, internet sitesi gibi açıklama yolları ile duyurulmaktadır. Ana hatları aşağıda 

verilmiş olan misyon ve vizyonumuz, faaliyet raporunun ve internet sitemizin ilgili bölümünde 

açıklanmaktadır. 

Stratejik Finansal Planlama Süreci 

Şirketimiz tarafından yıllık stratejik ve finansal planlar hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. 

Yönetim Kurulu, onaya sunulan stratejik ve finansal planı onaylar ya da değişiklik isteyebilir. Yönetim 

Kurulu tarafından onaylanan stratejik ve finansman planı çerçevesinde yıl sonunda şirket, belirlenen usul 

ve prensipler çerçevesinde 1 yıllık bütçesini hazırlar ve üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra 

Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu şirketin stratejik plan ve bütçesini onaylar ya da 

değişiklik isteyebilir. Şirketin hazırladığı ve onaylanan stratejik planlar ve bütçeler ışığında yöneticilerin 

ve şirketin yıllık performansları belirlenir. 

Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi 

Yönetim Kurulu ve üst yönetim yıl içinde düzenlenen periyodik toplantılarla şirketin hedeflerine ulaşma 

seviyelerini, bütçelerine göre performanslarını ve faaliyetlerini takip eder ve gerekiyorsa alınması gereken 

tedbirler konuşulur, ayrıca şirket üst yönetiminin finansal performansını bütçeye göre gözden geçirip, 

stratejik hedefler doğrultusundaki gelişmeleri de takip eder ve gerek gördüğünde öneriler geliştirilir. 

20. Mali Haklar  

Ücret komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve üst düzey yöneticilerin ücret önerilerini oluşturur ve 

Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit 

olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine işbu madde çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi ve genel 

kurulun onayı ile sağlanacak, ücret ve huzur hakkı gibi maddi imkanlar, bağımsızlığı koruyacak düzeyde 

olacaktır.  

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler toplam 

olarak finansal raporlarımızda ilişkili taraf dipnot açıklamalarımızda belirtilir. 

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiştir, kredi 

kullandırmamıştır, lehine kefalet veya teminat vermemiştir. 
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Ek/7 Kar Dağıtım Tablosu 

 

 

124.000.000,00

8.958.894,98

Yoktur

SPK’ya Göre

3. Dönem Kârı -11.242.124,00 1.932.358,14

4. Ö denecek Vergiler ( - ) 0 0

5. Net Dönem Kârı ( = ) -11.242.124,00 1.932.358,14

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) 96.617,91 96.617,91

8. NET DAĞITILABİLİR DÖ NEM KÂRI (=) 0,00 1.835.740,23

9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 0

10.
Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 0

0

-Nakit 

-Bedelsiz 0

- Toplam 0

0

0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0

15. Ortaklara İkinci Temettü 0

16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 0

17. Statü Yedekleri 0

18. Özel Yedekler 0

19. O LAĞANÜSTÜ YEDEK

Dağıtılması Ö ngörülen Diğer Kaynaklar 0

-          Geçmiş Yıl Kârı 0

-          Olağanüstü Yedekler 0

-          Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 

Dağıtılabilir Diğer Yedekler
0

0 0 0

0 0 0

0      

0 0 0

0 0 0

0

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü

Kiler GYO  A.Ş. 2013 Yılı  Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

 1. Ö denmiş/Çıkarılmış Sermaye

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

0,00   0

BRÜT

NET

O RTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖ NEM KÂRINA O RANI  

O RTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ 

NET DAĞITILABILIR DÖ NEM KÂRINA O RANI  (%)

TO PLAM

A

B

TO PLAM

A 

B 

GRUBU 
TUTARI                 

TL

O RAN                        

%

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise  söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

20.

DAĞITILAN KÂR PAYI O RANI HAKKINDA BİLGİ(1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ 

TO PLAM 

TEMETTÜ 

TUTARI (TL)

1 TL NO MİNAL DEĞERLİ HİSSEYE 

İSABET EDEN TEMETTÜ

11. Ortaklara Birinci Temettü 

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 

13.


