KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak
üzere, 28 Haziran 2013 Cuma günü saat 10:00’da, Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi, No:96 Kat:3
Esenyurt / İSTANBUL adresindeki şirket merkezi toplantı salonunda yapılacaktır.
2012 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 Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 Tebliği’nde öngörülen hususları da 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 arz olunur.
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
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28.06.2013 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ĠÇĠN VEKÂLETNAME
ÖRNEĞĠ
KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi‟nin 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 10:00‟da,
Namık Kemal Mahallesi , Kiler Caddesi No:96 Kat:3 Esenyurt / ĠSTANBUL adresinde Ģirket merkezi
toplantı salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aĢağıda belirttiğim görüĢler
doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere Sn. ……………………………….............‟ı vekil tayin ediyorum.
A) TEMSĠL BELGESĠNĠN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüĢü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil Ģirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN
a) Tertip ve serisi:
b) Numarası:
c) Adet ve Nominal değeri : .............adet olup.........TL nominal değerlidir.
d) Oyda Ġmtiyazı olup olmadığı:
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:

ORTAĞIN:
Adı Soyadı veya Unvanı:
Ġmzası:
Adresi:
NOT: 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için
açıklama yapılır.
2: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere
onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taĢıyan vekaletname formuna ekler.
(Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 8 Tebliği uyarınca)
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28.06.2013 TARĠHLĠ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN
AÇIKLAMALAR
1. AçılıĢ, BaĢkanlık Divanının oluĢturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a
yetki verilmesi
Yönetim Kurulu baĢkanımızın açılıĢ konuĢması sonrası; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye ġirketleri
Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri
Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek BaĢkan ve
BaĢkanlık Divanı‟nın seçimi yapılacaktır. TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde, BaĢkanlık
Divanı‟nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleĢtirilir.
2. 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet ve denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanması
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu‟nun(SPK) Kurumsal Yönetim
Ġlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan önce, ġirket Merkezinde ve www.kilergyo.com.tr
Ģirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve
Denetçi Raporu Genel Kurul‟da okunarak ortaklarımızın görüĢüne ve onayına sunulacaktır.
3. 2012 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak
ve ortaklarımızın görüĢ ve onaylarına sunulacaktır.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu
üyelerinin 2012 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul‟un onayına
sunulacaktır.
5. Esas sözleĢmenin 7, 8, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
maddelerinin değiĢtirilmesi ve 22, 23. maddelerinin iptalinin Sermaye Piyasası Kurulu
BaĢkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı Ģekliyle
görüĢülüp karara bağlanması
ġirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‟na uyum sağlamak
amacıyla ġirket Esas SözleĢmesinin ilgili maddelerinde yapılan değiĢiklikler için Sermaye Piyasası
Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınmıĢ olması kaydıyla Genel
Kurul‟un onayına sunulacaktır. Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri EK/1‟de yer almaktadır.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "ĠliĢkili
Taraflarla" yapılan iĢlemler hakkında bilgi verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında “ĠliĢkili
Taraflarla” 2012 hesap dönemi içerisinde yapılan iĢlemler ile ilgili hazırlanan rapor hakkında Genel
Kurula bilgi verilecektir. ĠliĢkili Taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan iĢlemlere iliĢkin bilgiler
EK/2‟de sunulmuĢtur.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin,
teminat ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi
ġirketimiz tarafından üçüncü kiĢiler lehine verilmiĢ olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler Genel
Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. 31 Aralık 2012 itibariyle ġirket‟in
teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ait bilgiler EK/3‟de sunulmuĢtur.
8. Sapphire Projesi Seyir Terası gelirleri için Kiler Holding A.ġ. tarafından verilen garanti
kapsamında yükümlülüklerindeki geliĢmeler hakkında bilgi verilmesi
Kiler Holding A.ġ. 8 ġubat 2011 tarihinde ġirket lehine Ġstanbul Sapphire Binası‟ndaki Seyir
Terası‟nın ileride elde edilmesi beklenen gelirlerine iliĢkin garanti taahhütnamesinde bulunmuĢ olup
geliĢmeler hakkında bilgi verilecektir. Ek/4
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9. Kiler Ankara Mağazası Kiralama hususunda bilgi verilmesi
Ankara Altındağ‟da bulunan iĢyerinin kiralandığı Kiler Ankara Mağazacılık San.ve Tic. A.ġ. iliĢkili
Ģirketimiz ile yapılan kira sözleĢmesinde; Mecur‟un bir aylık kira bedeli 1 nolu bağımsız bölüm için
Kdv hariç aylık net cironun %2,75‟i, diğer bağımsız bölümler için ise Kdv hariç 7.087,50 TL „dir.
2012 yılında kiralama bedeli toplam yıllık Kdv hariç 330.138,83 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. TSKB
Gayrimenkul Değerleme A.ġ. tarafından hazırlanmıĢ 31.12.2011 yılı ekspertiz raporunda yıllık
kiralama bedeli 521.393,70 TL, 31.12.2012 yılı ekspertiz değeri 546.356,09 TL dir. GerçekleĢen
kiralama bedeli ekspertiz değerinin altında kalmıĢ olması hususu Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.
10. ġeker Gayrimenkul Yatırım ve ĠĢletmecilik A.ġ.’nin hisselerinin alımı hususunda bilgi verilmesi
ġeker Gayrimenkul Yatırım ve ĠĢletmecilik A.ġ. (ġeker Gayrimenkul) 28 Mayıs 1999 tarihinde Pazar
Çay Sanayi ve Tic.Ltd.ġti. adıyla gıda üretimi amacıyla Ġstanbul‟da kurulmuĢtur. ġeker
Gayrimenkul‟ün ticari ünvanı sırasıyla, 30 Ekim 2003 tarihinde Pazar TaĢımacılık ve Depolama
Hizmetleri Ltd.ġti. ve 13 Temmuz 2005 tarihinde ġeker Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd.ġti. olarak
değiĢtirilmiĢtir. 28 Eylül 2008 tarihinde ġeker Gayrimenkul ana sözleĢme değiĢikliğine gitmiĢtir.
ġeker Gayrimenkul 28 Aralık 2012 tarihinde nevi değiĢikliğine gitmiĢ ve faaliyet konusunu konut
projeleri ve AVM ile her türlü gayrimenkul projelerini geliĢtirmek olarak değiĢtirmiĢtir. ġeker
Gayrimenkul portföyünde yer alan 10 Ağustos 2012 tarihinde hizmete açılan SERA AVM‟yi
barındırmaktadır. ġirket 31 Aralık 2012 tarihinde ġeker Gayrimenkul‟ün %50 hissesini 75.150.000
TL bedelle ana ortağı Kiler Holding A.ġ.‟den satın almıĢtır.
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan
Bağımsız Denetim ġirketi ve Portföy Değerleme ġirketi 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 ġirketi “Eren
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ.” ve
Seri VI No: 11 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul
Değerleme ġirketinin Seçimi" baĢlıklı 39.Maddesi uyarınca; ġirket potföyünde bulunan herbir varlık
için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.ġ., 2013 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme
gerektirecek varlıklar için Arge Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. ve TSKB Gayrimenkul
Değerleme A.ġ.'nin Portföy Değerleme ġirketi seçimi kararları Genel Kurul onayına sunulacaktır.
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; ġirketimizin Etik Kuralları hakkında
bilgi verilmesi, görüĢülüp karara bağlanması, ġirketin "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum
Raporu'nun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği uyarınca; ġirket Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen “ġirket Etik Kuralları” pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır. Etik kurallar ve
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri EK/5‟de sunulmuĢtur.
13. 8 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde
oluĢturulan, ġirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Kiler Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.ġ.’nin Genel Kurul'un ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkında Ġç Yönergesi"nin Genel
Kurul onayına sunulması,
Genel kurulun çalıĢma esas ve usullerine iliĢkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından asgari unsurları belirlenmiĢ Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.‟ne ait Ġç
Yönerge‟nin EK/5‟deki Ģekilde belirlenmesi ve Genel Kurul onayından sonra tescil ve ilanı Genel
Kurul‟un onayına sunulacaktır. Ġç Yönerge EK/6‟de sunulmuĢtur.
14. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kar dağıtım teklifinin görüĢülüp karara bağlanması
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Ģirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar
Dağıtım Tablosu Genel Kurul‟un onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK/7‟de sunulmuĢtur.
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15. ġirket Yönetim Kurulu 18.12.2012 tarihli toplantısında alınan kararla birlikte ġirketimizin
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,
Dr. Rasim Kaan Aytoğu seçilmiĢtir. Bu hususun Genel Kurul onayına sunulması,
16. ġirket Yönetim Kurulu 28.09.2012 tarihli toplantısında alınan kararla birlikte ġirketimizin
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 Kiler Holding Anonim ġirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına; ġirketin
tüzel kiĢi temsilcisi olarak, Yunus NACAR'ın yönetim kurulunda Kiler Holding Anonim ġirketi
adına görev yapmasına karar verilmiĢtir. Bu hususun Genel Kurul onayına sunulması,
17. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile ġirket Esas SözleĢmemizde yer alan hükümler çerçevesinde;
yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri için ücret ödenmesi hususu Genel Kurul‟a sunulacaktır.
18. ġirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk
Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi
hususunun görüĢülmesi
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK”nun ‟Ģirketle iĢlem yapma, Ģirketle borçlanma yasağı‟ baĢlıklı
395 ve ‟Rekabet Yasağı‟ baĢlıklı 396‟ncı maddeleri çerçevesinde iĢlem yapabilmeleri ancak Genel
Kurul‟un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz
konusu iznin verilmesi Genel Kurul‟un onayına sunulacaktır.
19. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl Ġçinde Yapılan BağıĢlar Hakkında
Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2013 Yılında Yapılacak BağıĢların Sınırının Belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan
bağıĢların Genel Kurul‟un onayına sunulması gerekmektedir. Yıl içerisinde yapılan herhangi bir bağıĢ
bulunmamaktadır. Söz konusu madde Genel Kurul‟un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca 2013 yılında
yapılması muhtemel bağıĢların üst sınırı tespit edilecektir.
20. Dilekler ve kapanıĢ
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SERMAYE PĠYASASI
AÇIKLAMAR:

KURULU

DÜZENLEMELERĠ

KAPSAMINDA

YAPILAN

EK

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim
Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği” ile Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulamasına ĠliĢkin Tebliğ” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem
maddeleri ile iliĢkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır.
1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları;
ġirketimizin çıkarılmıĢ sermayesi 124.000.000 TL‟dir.
ġirketimizin ortaklık yapısı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. ġirketimiz hisseleri A ve B grubu hisseler
olarak ikiye ayrılmıĢtır. 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
Kiler Holding A.ġ.
Nahit Kiler
Ümit Kiler
Vahit Kiler
Cihat Bilge Denge
Namık Bahri UğraĢ
Halka açık kısım

Sermayedeki Payı (TL)
80.794.842,98
141.714,34
141.714,34
141.714,34
7,00
7,00
42.780.000,00

Sermayedeki Payı (%)
65,16
0,11
0,11
0,11
0,00
0,00
34,50

2. ġirketin veya önemli iĢtirak ve bağlı ortaklıklarının Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek
yönetim ve faaliyet değiĢikliklerine iliĢkin bilgi;
ġirketimizin veya önemli iĢtirak ve bağlı ortaklıklarının 2012 yılı hesap döneminde gerçekleĢen veya 2013
yılı hesap dönemi için planlanan, Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet
değiĢiklikleri bulunmamaktadır.
3. Pay Sahiplerinin, SPK’nın ve/veya Ģirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının
gündeme madde konulmasına iliĢkin talepleri hakkında bilgi;
2012 yılı faaliyetlerinin görüĢüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına iliĢkin gündemin hazırlandığı
dönemde; pay sahiplerinden, SPK ve/veya Ģirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluĢlardan
gündeme madde konulmasına iliĢkin talep gelmemiĢtir.
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EK/1 Esas SözleĢmenin Ġlgili Madde DeğiĢikliklerini Ġçeren Tadil Metni
ESKĠ METĠN:
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET ĠHRACI
Madde-7 ġirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karĢılayabilmek 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. Ġhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu
ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. ġirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.
maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu
durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.
YENĠ METĠN:
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET ĠHRACI
Madde-7 ġirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karĢılayabilmek 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. Ġhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu
ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
ġirket 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.
ESKĠ METĠN:
SERMAYE VE PAYLAR
Madde-8 ġirket, 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 bölünmüĢtür.
ġirket'in çıkarılmıĢ ve tamamen ödenmiĢ sermayesi 87.500.000 (SeksenyedimilyonbeĢyüzbin) TL olup,
her biri 1 TL itibari değerde 87.500.000 adet paya ayrılmıĢ ve tamamı ödenmiĢtir. ÇıkarılmıĢ sermayeyi
temsil eden pay grupları, A grubu 9.000.000 adet pay karĢılığı 9.000.000 TL'den ve B grubu 78.500.000
adet pay karĢılığı 78.500.000 TL'den oluĢmaktadır.
ġirketin 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, ġirket'te pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan
Ģartlar aranır.
Sermaye piyasası mevzuatına göre lider sermayedar vasıflarını taĢıyan ortak veya ortakların asgari sermaye
oranını temsil eden paylar, asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satıĢ
süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir baĢkasına devredilemez.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar
yeni paylar ihraç ederek çıkarılmıĢ 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 ulaĢılamamıĢ 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 Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ
sayılır.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karĢılığında 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.
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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.
ÇıkarılmıĢ sermaye miktarının Ģirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Ayni sermaye karĢılığı çıkarılacak payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 404. Maddesi uygulanmaz.
YENĠ METĠN:
SERMAYE VE PAYLAR
Madde-8 ġirket, 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 bölünmüĢtür.
ġirket'in çıkarılmıĢ ve tamamen ödenmiĢ sermayesi 124.000.000 (Yüzyirmidörtmilyon) TL olup, her biri
1 TL itibari değerde 124.000.000 adet paya ayrılmıĢ ve tamamı ödenmiĢtir. ÇıkarılmıĢ sermayeyi temsil
eden pay grupları, A grubu 9.000.000 adet pay karĢılığı 9.000.000 TL'den ve B grubu 115.000.000 adet
pay karĢılığı 115.000.000 TL'den oluĢmaktadır.
ġirketin 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, ġirket'te pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan
Ģartlar aranır.
Sermaye piyasası mevzuatına göre lider sermayedar vasıflarını taĢıyan ortak veya ortakların asgari sermaye
oranını temsil eden paylar, asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satıĢ
süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir baĢkasına devredilemez.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar
yeni paylar ihraç ederek çıkarılmıĢ 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 ulaĢılamamıĢ 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 Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ
sayılır.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karĢılığında 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.
ÇıkarılmıĢ sermaye miktarının Ģirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
ESKĠ METĠN:
YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ
Madde-14 ġirketin idaresi, üçüncü kiĢilere karĢı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en fazla üç yıla kadar görev yapmak
üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda belirtilen Ģartları haiz ve 6 (altı) üyeden oluĢturulacak bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim
kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir baĢkan ve baĢkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir
baĢkan vekil seçer.
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Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde
belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına iliĢkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız
yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun
kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
A grubu payların 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.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir
nedenle boĢalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında
belirtilen Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.
Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
YENĠ METĠN:
YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ
Madde-14 ġirketin idaresi, üçüncü kiĢilere karĢı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en fazla üç yıla kadar görev yapmak
üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda belirtilen Ģartları haiz ve 6 (altı) üyeden oluĢturulacak bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim
kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir baĢkan ve baĢkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir
baĢkan vekil seçer.
Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde
belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına iliĢkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız
yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun
kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
A grubu payların 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.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir
nedenle boĢalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında
belirtilen Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.
Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
Tüzel kiĢi yada kiĢiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kiĢinin yönetim kurulu üyesi
seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kiĢi ile birlikte ve o tüzel kiĢi adına sadece bir gerçek kiĢi tescil ve
ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmıĢ olduğu ġirket’in internet sitesinde açıklanır.
Tüzel kiĢi adına tescil edilmiĢ gerçek kiĢi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.
Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kiĢi kendi adına tescil edilmiĢ olan gerçek kiĢiyi her zaman
değiĢtirebilir.
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
ESKĠ METĠN:
YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI
Madde-16 Yönetim Kurulu, ġirket iĢleri açısından gerekli görülen zamanlarda, baĢkan veya baĢkan
vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de baĢkan veya baĢkan vekiline yazılı
olarak baĢvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. BaĢkan veya baĢkan vekili yine de yönetim
kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı Ģahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması
talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak
bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.
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Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu baĢkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu
kararı ile gündemde değiĢiklik yapılabilir.
Toplantı yeri ġirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak Ģartı ile baĢka bir yerde de toplanabilir.
Yönetim kurulu üye tamsayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların
çoğunluğu ile alır.
Oylarda eĢitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eĢit oy alan öneri
reddedilmiĢ sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini
yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler, meĢru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya baĢka bir surette oy
kullanamazlar.
YENĠ METĠN:
YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI
Madde-16 Yönetim Kurulu, ġirket iĢleri açısından gerekli görülen zamanlarda, baĢkan veya baĢkan
vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de baĢkan veya baĢkan vekiline yazılı
olarak baĢvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. BaĢkan veya baĢkan vekili yine de yönetim
kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı Ģahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması
talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak
bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu baĢkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu
kararı ile gündemde değiĢiklik yapılabilir.
Toplantı yeri ġirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak Ģartı ile baĢka bir yerde de toplanabilir.
Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 390.maddesi gereği üye tam sayısının çoğunluğu ile
toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır.
Oylarda eĢitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eĢit oy alan öneri
reddedilmiĢ sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini
yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan üyeler, meĢru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya baĢka bir surette oy
kullanamazlar.
ESKĠ METĠN:
SĠRKETĠ YÖNETĠM VE ĠLZAM
Madde-19 ġirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dıĢarıya karĢı temsil ve ilzam olunur. Yönetim
Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca
kendisine verilen görevleri ifa eder.
Yönetim kurulu görev süresini aĢan sözleĢmeler akdedebilir.
ġirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve ġirket'i ilzam edecek her türlü sözleĢme, bono, çek ve
benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; ġirket unvanı altına atılmıĢ ve ġirket'i ilzama
yetkili en az iki kiĢinin imzasını taĢıması gereklidir.
Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği
murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere
ġirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi ile gerektiği görüldüğü takdirde yeterli
sayıda sair komiteleri oluĢturur. Komitelerin oluĢturma kararlarında görev ve çalıĢma alanları iĢbu ana
sözleĢme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin
görev ve çalıĢma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değiĢikleri
yapabilir.
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Komiteler bağımsız olarak çalıĢmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komitelerin
ġirket iĢlerine iliĢkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar
alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.
YENĠ METĠN:
SĠRKETĠ YÖNETĠM VE ĠLZAM
Madde-19 ġirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dıĢarıya karĢı temsil ve ilzam olunur. Yönetim
Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca
kendisine verilen görevleri ifa eder.
Yönetim kurulu görev süresini aĢan sözleĢmeler akdedebilir.
ġirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve ġirket'i ilzam edecek her türlü sözleĢme, bono, çek ve
benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; ġirket unvanı altına atılmıĢ ve ġirket'i ilzama
yetkili en az iki kiĢinin imzasını taĢıması gereklidir.
Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği
murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere
ġirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi ile gerektiği görüldüğü takdirde yeterli
sayıda sair komiteleri oluĢturur. Komitelerin oluĢturma kararlarında görev ve çalıĢma alanları iĢbu ana
sözleĢme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin
görev ve çalıĢma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değiĢikleri
yapabilir.
Komiteler bağımsız olarak çalıĢmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komitelerin
ġirket iĢlerine iliĢkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar
alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.
Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kiĢiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu
Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.
ESKĠ METĠN:
YÖNETĠCĠLERE ĠLĠġKĠN YASAKLAR
Madde-21 Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca
belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim
kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına iĢletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın "Müzakerelere
iĢtirak edilmemesi" baĢlıklı 332 nci maddesi hükmü saklıdır.
YENĠ METĠN:
YÖNETĠCĠLERE ĠLĠġKĠN YASAKLAR
Madde-21 Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca
belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim
kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına iĢletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393. maddesi
hükmü saklıdır.
Yöneticilere iliĢkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
maddelerine uygun hareket edilir.
ESKĠ METĠN:
DENETÇĠLER VE GÖREV SÜRESĠ
Madde-22 ġirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında
belirtilen Ģartları haiz olması zorunludur.
Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dıĢarıdan en fazla 3 (üç) yıl süre için görev yapmak üzere 2
denetçi seçer.
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Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olması zorunludur. Süresi biten
denetçi tekrar seçilebilir. Denetçi aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyeceği gibi ġirket'in
memuru da olamaz.
Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.
YENĠ METĠN:
DENETÇĠLER VE GÖREV SÜRESĠ
Madde çıkarılmıĢtır.
ESKĠ METĠN:
DENETÇĠLERĠN ÜCRETLERĠ
Madde-23 Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.
YENĠ METĠN:
DENETÇĠLERĠN ÜCRETLERĠ
Madde çıkarılmıĢtır.
ESKĠ METĠN:
BAĞIMSIZ DENETĠM
Madde-24 ġirketin hesap ve iĢlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
YENĠ METĠN:
BAĞIMSIZ DENETĠM
Madde-22 ġirketin hesap ve iĢlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
ESKĠ METĠN:
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde-25 Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan genel kurul, ġirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa
toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından
hazırlanan gündemdeki konuları görüĢüp karara bağlar.
Olağanüstü genel kurul, ġirket iĢlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleĢmede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı
usulüne göre ilan olunur.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
YENĠ METĠN:
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde-23 Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, ġirket'in hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.
Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri
uygulanarak gerekli kararlar verilir.
Olağanüstü genel kurul, ġirket iĢlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleĢmede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı
usulüne göre ilan olunur.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Genel Kurullara elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam
üzerinden gerçekleĢtirilir.
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ġirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ġirket, Anonim
ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri
uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüĢ
açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel
kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluĢturulmuĢ sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleĢmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuĢ olan
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalıĢma esas ve usullerine iliĢkin kuralları içeren, Ġlgili Bakanlık
tarafından, asgari unsurları belirlenmiĢ olan bir Ġç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından
sonra yürürlüğe koyar. Bu Ġç Yönerge tescil ve ilan edilir.
ESKĠ METĠN:
TOPLANTI YERĠ
Madde-26 Genel kurul ġirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine idare
merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriĢli baĢka bir yerinde de toplanabilir, Genel Kurul' un Yönetim Kurulu
kararıyla ġirket merkezi dıĢında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi
zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde
ortakların toplantıya elektronik ortamdan katılmaları sağlanır.
YENĠ METĠN:
TOPLANTI YERĠ
Madde-24 Genel kurul ġirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine idare
merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriĢli baĢka bir yerinde de toplanabilir, Genel Kurul' un Yönetim Kurulu
kararıyla ġirket merkezi dıĢında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi
zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde
ortakların toplantıya elektronik ortamdan katılmaları sağlanır.
ESKĠ METĠN:
TOPLANTILARDA KOMĠSER BULUNMASI
Madde-27 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve
toplantı tutanaklarının oy kullanan pay sahipleriyle birlikte imza edilmesi Ģarttır. Komiserin yokluğunda
yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.
YENĠ METĠN:
TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠ BULUNMASI
Madde-25 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde
yapılacak toplantılarda Türk Ticaret Kanunu’nun 407.maddesine göre Bakanlık Temsilcisi
bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 407.maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcileri ile
ilgili diğer düzenlemelere uyulur.
ESKĠ METĠN:
TEMSĠLCĠ TAYĠNĠ
Madde-28 Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtasıyla temsil olunabilirler. ġirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından baĢka temsil ettikleri
ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin Ģeklini Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması Ģarttır.
Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiĢ olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği
doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun
ilgili düzenlemelerine uyulur.
YENĠ METĠN:
TEMSĠLCĠ TAYĠNĠ
Madde-26 Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtasıyla temsil olunabilirler. ġirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından baĢka temsil ettikleri
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ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin Ģeklini Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması Ģarttır.
Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiĢ olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği
doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun
ilgili düzenlemelerine uyulur.
ESKĠ METĠN:
OYLARIN KULLANILMA ġEKLĠ
Madde-29 Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır
bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya
baĢvurmak gerekir.
YENĠ METĠN:
OYLARIN KULLANILMA ġEKLĠ
Madde-27 Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır
bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya
baĢvurmak gerekir.
Genel Kurula elektronik ortamda katılmak isteyen ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren
ortaklar veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sisteminde elektronik ortamda
kullanabilirler.
ESKĠ METĠN:
ĠLANLAR
Madde-30 ġirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ġirket merkezinin bulunduğu yerde
çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelere uymak
kaydıyla yapılır.Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en
fazla sayıda pay sahibine ulaĢmayı sağlayacak, elektronik haberleĢme dahil, her türlü iletiĢim vasıtası ile
genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
YENĠ METĠN:
ĠLANLAR
Madde-28 ġirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ġirketin internet sitesinde Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay
sahibine ulaĢmayı sağlayacak, elektronik haberleĢme dahil, her türlü iletiĢim vasıtası ile genel kurul
toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
ESKĠ METĠN:
BĠLGĠ VERME
Madde-31 Ortaklıklar kamunun aydınlatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen
düzenlemelere uymakla mükelleftirler.
YENĠ METĠN:
BĠLGĠ VERME
Madde-29 Ortaklıklar kamunun aydınlatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen
düzenlemelere uymakla mükelleftirler.
ESKĠ METĠN:
HESAP DÖNEMĠ
Madde-32 ġirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü baĢlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Birinci hesap yılı ise ġirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten baĢlar ve o yılın Aralık ayının
sonuncu günü sona erer.
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YENĠ METĠN:
HESAP DÖNEMĠ
Madde-30 ġirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü baĢlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Birinci hesap yılı ise ġirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten baĢlar ve o yılın Aralık ayının
sonuncu günü sona erer.
ESKĠ METĠN:
KARIN DAĞITIMI
Madde-33 ġirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer
alan düzenlemelere uyar.
ġirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca ġirketçe
ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile ġirket tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu
vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karĢılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden
indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safı (net) kardan varsa geçmiĢ yıl zararlarının
düĢülmesinden sonra kalan miktar aĢağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiĢ sermayenin %20'sini
buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Birinci Temettü
b) Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla ġirketin kar dağıtım
politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.
Ġkinci Temettü
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düĢüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen
veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni
veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve iĢçilere kardan
pay olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iĢtirak
eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan çıkarılmıĢ sermayenin %5'i oranında kar
payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleĢmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü ayrılmadıkça, baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim
kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi,
belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kiĢilere kardan pay dağıtılamaz.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.
YENĠ METĠN:
KARIN DAĞITIMI
Madde-31 ġirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer
alan düzenlemelere uyar.
ġirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca ġirketçe
ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile ġirket tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu
vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karĢılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden
indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safı (net) kardan varsa geçmiĢ yıl zararlarının
düĢülmesinden sonra; kalan miktar aĢağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:
Genel Kanuni Yedek Akçe
a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiĢ 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 ġirketin kar dağıtım
politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.
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Ġkinci Temettü
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düĢüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen
veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni
veya kendi isteği ile ayırdığı yedek akçelere ilave etmeye, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem
ve iĢçilere kardan pay olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası uyarınca oluĢan meblağlar genel kanuni
yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleĢmede pay sahipleri için
belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; baĢka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere kârdan
pay dağıtılmasına karar verilemez.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.
ESKĠ METĠN:
KAR DAĞITIMI ZAMANI
Madde-34 Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne Ģekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
konuya iliĢkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından
kararlaĢtırılır. Bu ana sözleĢme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.
YENĠ METĠN:
KAR DAĞITIMI ZAMANI
Madde-32 Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne Ģekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
konuya iliĢkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından
kararlaĢtırılır. Bu ana sözleĢme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.
ESKĠ METĠN:
SĠRKETĠN FESĠH VE TASFĠYESĠ
Madde-35 ġirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret
Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı
zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.
YENĠ METĠN:
SĠRKETĠN FESĠH VE TASFĠYESĠ
Madde-33 ġirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret
Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı
zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.
ESKĠ METĠN:
KENDĠLĠĞĠNDEN SONA ERME
Madde-36 ġirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun
yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
YENĠ METĠN:
KENDĠLĠĞĠNDEN SONA ERME
Madde-34 ġirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun
yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
ESKĠ METĠN:
KANUNĠ HÜKÜMLER
Madde-37 Bu esas sözleĢmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine
aykırı olan maddeleri uygulanmaz.
Bu esas sözleĢmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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YENĠ METĠN:
KANUNĠ HÜKÜMLER
Madde-35 Bu esas sözleĢmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine
aykırı olan maddeleri uygulanmaz.
Bu esas sözleĢmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
EK/2 ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlemler hakkında bilgi
Kiler Holding A.ġ. ġirket‟in ana sermayedarı ve kontrol sahibidir. ġirket ile diğer iliĢkili taraflar
arasındaki iĢlemlerin detayları aĢağıda açıklanmıĢtır. ġirket‟in hisselerine sahip olan ya da hissedarlarının
kontrolü altında olan bütün Ģirketler ve üst düzey yönetim personeli iliĢkili taraf olarak kabul edilmiĢtir.
ĠliĢkili taraflarla olan bakiyeler teminat altına alınmamıĢ ve nakit tutarlardan oluĢmaktadır. Cari dönemde
iliĢkili taraflardan olan alacaklar için Ģüpheli alacak karĢılığı oluĢmamıĢtır.
ġirket ile diğer iliĢkili taraflar arasındaki iĢlemlerin ve bakiyelerin detayları aĢağıda açıklanmıĢtır:

ĠliĢkili taraflarla olan bakiyeler
Ortaklar
Kiler Holding A.ġ. (*)
Namık Bağri UğraĢ
Cahit Bilge Denge
Diğer iliĢkili Ģirketler
KLR ĠnĢaat Tic. Ltd. ġti.
(önceki adıyla TaĢyapı ĠnĢaat Tic. Ltd. ġti.)
Biskon Yapı A.ġ.
(önceki adıyla Biskon ĠnĢaat A.ġ.) (**)
Kiler Ankara Mağazacılık San. ve Tic. A.ġ.
Kiler AlıĢveriĢ Hiz. Gıda San. ve Tic. A.ġ.
Safir ÇarĢı Yönetim Hizmetleri A.ġ.(***)
Safir Residences, Avm ve Ana Gayrimenkul Yönetimi

Ortaklar
Kiler Holding A.ġ.
Diğer iliĢkili Ģirketler
Kiler AlıĢveriĢ Hiz. Gıda San. ve Tic. A.ġ.
Biskon Yapı A.ġ.
Kiler Ankara Mağazacılık San. ve Tic. A.ġ.
KLR ĠnĢaat Tic. Ltd. ġti.
Safir Rezidans Yönetimi
Safir ÇarĢı Yönetim Hizmetleri A.ġ.

HakediĢler
ve alımlar

Borçlar
Kısa vadeli
Ticari
Ticari olmayan

-

-

-

-

12.246.398
-

3.200

-

-

-

-

-

3.200

-

-

-

-

48.124

-

5.343.972
30.727
287.948
597.305
1.603.341

11.503.366
5.619.556
-

7.500.000
-

27.855.852
-

-

-

7.863.293

ĠliĢkili taraflarla olan iĢlemler

31 Aralık 2012
Verilen Avanslar
Kısa vadeli
Uzun Vadeli
Ticari
Ticari

Alacaklar
Kısa vadeli
Uzun Vadeli
Ticari
Ticari

17.122.922

Genel Kur farkı
yönetim giderleri
giderleri
(**)

7.500.000

27.855.852

1 Ocak - 31 Aralık 2012
Finansal
Finansal giderler
gelirler
(***)

12.294.522

Kira
gelirleri

Kira
giderleri

-

86.646

-

913.909

-

-

64.175

947.308
947.308

110.772
1.179.698
129.964
2.189.566
2.991.577
6.688.223

-

54.762
493.803
1.462.474

-

3.223.575
330.139
5.521.229
9.074.943

64.175

6.400

Diğer gelirler

(*)12.181.6200
885
67.620
12.250.125

(*) Kiler Holding A.ġ. 8 ġubat 2011 tarihinde ġirket lehine Ġstanbul Sapphire Binası‟ndaki Seyir
Terası‟nın ileride elde edilmesi beklenen gelirlerine iliĢkin garanti taahhütnamesinde bulunmuĢtur. 31
Aralık 2012 itibari ile gerçekleĢen gelir payı bedeli beklenen değerin altında kaldığından taahhüt edilen
bedel ile arasındaki fark için gelir tahakkukku yapılmıĢtır.
(**) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, iliĢkili Ģirket iĢlemlerinden doğan net kur farkı gideri aktifleĢmemiĢtir
(2011: 0 TL aktifleĢmiĢtir).
(***) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, iliĢkili Ģirket iĢlemlerinden doğan faiz gideri aktifleĢtirilmemiĢtir.
(2011: 1.465.789 TL ).
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EK/3 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen

rehin, teminat ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi
31 Aralık 2012 itibariyle ġirket‟in teminat/rehin/ipotek pozisyonu aĢağıdaki gibidir. 2012 faaliyet
döneminde verilen teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır.
31 Aralık
2012
Verilen teminatlar
Teminat mektupları
414.996
414.996

31 Aralık
2012
Teminata verilen varlıklar
Arsa ve gayrimenkul ipoteği

254.197.702
254.197.702

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, Sapphire Projesi 74.145.000 ABD Doları tutarındaki birinci dereceden
ipotek altına alınmıĢtır. Bu ipoteğin 14.000.000 ABD Dolar tutarındaki kısmı Sapphire AVM ile geri
kalan 60.145.000 ABD Dolar tutarındaki kısmı Sapphire Rezidans ile iliĢkilidir.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle,Ġzmir 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 altına alınmıĢtır.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle,Esenyurt Lojistik Merkezi Projesi %66,6‟sı üzerinde 17.625.000 ABD
Doları tutarındaki birinci dereceden ipotek altına alınmıĢtır.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, Beylikdüzü Yakuplu bölgesindeki arazisi üzerinde 22.500.000 ABD
Doları tutarındaki birinci dereceden ipotek altına alınmıĢtır.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, BOĞAZĠÇĠ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.‟ye Süresiz olarak 5.500,00
TL tutarında teminat mektubu verilmiĢtir,
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ.‟ye Süresiz olarak 7.200,00
TL tutarında teminat mektubu verilmiĢtir,
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ĠBB. FEN ĠġLERĠ ĠDARE BġK.LIĞI ALT YAPI KOORD.
MÜDÜRLÜĞÜ‟ne Süresiz olarak 47.080,00 TL tutarında teminat mektubu verilmiĢtir,
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ĠBB. FEN ĠġLERĠ ĠDARE BġK.LIĞI ALT YAPI KOORD.
MÜDÜRLÜĞÜ‟ne Süresiz olarak 21.216,00 TL tutarında teminat mektubu verilmiĢtir,
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle BÜYÜKÇEKMECE 1 ASLĠYE HUKUK MAHKEMESĠ‟ne Süresiz
olarak 212.000,00 TL tutarında teminat mektubu verilmiĢtir,
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle BÜYÜKÇEKMECE 1 ASLĠYE HUKUK MAHKEMESĠ‟ne Süresiz
olarak 8.000,00 TL tutarında teminat mektubu verilmiĢtir,
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle KARTAL 1. ĠCRA MÜDÜRLÜĞÜ‟ne Süresiz olarak 31.000,00 TL
tutarında teminat mektubu verilmiĢtir,
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31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ĠSTANBUL 25. ĠCRA MÜDÜRLÜĞÜ‟ne Süresiz olarak 83.000,00
TL tutarında teminat mektubu verilmiĢtir.
EK/4 Sapphire Projesi Seyir Terası gelirleri için Kiler Holding A.ġ. tarafından verilen garanti
kapsamında yükümlülüklerindeki geliĢmeler
Kiler Holding A.ġ. 8 ġubat 2011 tarihinde ġirket lehine Ġstanbul Sapphire Binası‟ndaki Seyir Terası‟nın
ileride elde edilmesi beklenen gelirlerine iliĢkin 8.400.000 ABD Doları tutarında garanti
taahhütnamesinde bulunmuĢ 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.ġ. beklenen gelir ile ilgili yıl için ġirket payına düĢen gelir arasındaki tutarı ġirket‟e
ödeyecektir. 31 Aralık 2012 itibari ile gerçekleĢen gelir payı bedeli beklenen değerin altında kaldığından
taahhüt edilen bedel ile arasındaki fark için gelir tahakkuku yapılmıĢtır(9.447.638,67). 31 Mart 2013
itibariyle, Kiler Holding beklenen 13.155.694,06 TL tutarındaki 12 aylık gelirin, 1.457.521,95 TL‟lik
kısmını ġirket‟e ödemiĢtir.
EK/5 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; ġirketimizin Etik Kurallarını da
içeren ġirketin 2012 yılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporu
KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. (Kiler GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından
Temmuz 2003‟te yayımlanan ve ġubat 2005‟te düzeltme ve eklemelerle yeniden yayımlanan “Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ni benimsemekte, bu alanda meydana gelen değiĢiklikleri
yakından takip etmekte ve tüm menfaat sahiplerine değer katması noktasında, söz konusu ilkelerle uyumlu
olmanın gerekliliğine inanmakta ve “Kurumsal Yönetim Ġlkeleri” ne tam uyum sağlanması noktasında
çalıĢmalarına devam etmektedir.
ġirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkelerine (“Ġlkeler”) uyuma verdiği öneme
istinaden 30.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ” uyarınca Ģirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu‟nun B.02.6.SPK.0.15325.06.366-4862 sayılı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü‟nün 08.05.2012 tarih
3408 sayılı onayı ile ġirket Ana SözleĢmesi‟ni tadil ederek ilkelere uygun hale getirmiĢtir. Ana
sözleĢmemizin ilgili maddelerinin tadili 19.06.2012 tarihli 8093 sayılı TTSG‟nde 13.06.2012 tarihinde
tescil edilmiĢtir.
Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum çerçevesinde ġirketimiz
bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuĢtur.
Bu kapsamda; Kiler GYO‟nun, 1 Ocak - 31 Aralık 2012 faaliyet dönemi itibariyle, Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yayınlanan ilkeler baz alınarak hazırlanmıĢ olan “Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum
Raporu” aĢağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporuna Yönetim Kurulu Faaliyet raporumuz ve
Ģirketimizin kurumsal internet sitesi (www.kilergyo.com.tr)‟nden de eriĢilebilmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ
2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ġirket Esas SözleĢmesi‟ne ve diğer Ģirket içi
düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.
Pay sahipleri ile iliĢkilerini koordine etmek amacıyla, Yönetim Kurulu‟nun 11.03.2011 tarih ve 38 sayılı
yönetim kurulu kararı ile Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi kurulmuĢtur. Pay sahiplerimiz söz konusu
birimle temas kurarak Ģirketimiz ile iletiĢim kurabilmektedirler.
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Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimimiz, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Kiler GYO hakkında doğru,
zamanında ve tutarlı bilgi sunmak; ġirketin bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak; kurumsal yönetim
ilkelerinin uygulanması ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletiĢimi
sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Ģirketimiz pay sahipleri ve
yatırımcılarla iletiĢime büyük önem verip, aktif bir yatırımcı iliĢkileri programı sürdürmektedir.
Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi tüm çalıĢmalarında elektronik haberleĢme olanaklarını ve ġirketin
internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. EriĢim bilgileri aĢağıda belirtilmiĢ olup her türlü istek ve
soru için yi@kilergyo.com adresinden ulaĢılabilmektedir.
Pay sahipleri ile iliĢkiler birimine ait iletiĢim bilgileri aĢağıdaki gibidir;
Adı Soyadı
Murat Altay
Birim Yöneticisi
Esengül Özsoy
Birim Üyesi

Adresi

Telefon

Faks

Elektronik
Posta
Namık Kemal Mh. Kiler Cd. 0212 456 15 0 212 428 09 yi@kilergyo.co
No.96
Kat.3
Esenyurt 00
94
m
Ġstanbul
Namık Kemal Mh. Kiler Cd. 0212 456 15 0 212 428 09 yi@kilergyo.co
No.96
Kat.3
Esenyurt 00
94
m
Ġstanbul

Pay sahiplerinden dönem içinde Ģirketimize yapılmıĢ cevaplanmamıĢ yazılı baĢvuru bulunmamaktadır.
2012 yılında telefon aramaları dıĢında 92 yerli yatırımcının sorularına e-posta ile cevap verilmiĢ olup
sorular ağırlıklı olarak hisse performansı, projelerin değerlendirilmesi, bedelsiz sermaye artırımı, genel
kurul tarihi ve gündemi, temettü, hisse geri alımı ile ilgili olmuĢtur.
Pay sahiplerinden gelen dilek, Ģikayet ve öneriler üst yönetime de iletilmiĢtir.
Yabancı yatırımcılarla birebir görüĢmeler yapılmıĢtır. ġirket gayrimenkul portföyü, kiracı mağaza sayısı,
kiralanabilir alanlar, yıl içinde geliĢtirilen projelerin ilerleme durumları, satıĢ hedefleri vb. konular
görüĢülmüĢtür.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
ġirketimizin çıkarılmıĢ 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 satıĢı yoluyla, 13-14-15 Nisan 2011 tarihlerinde
talep toplanması suretiyle, halka arz edilmiĢ ve ġirketimiz hisseleri 20 Nisan 2011 itibariyle de Ġstanbul
Menkul Kıymetler Borsası Kurumsal Ürünler Pazarında iĢlem görmeye baĢlamıĢtır.
Söz konusu süreçte, pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri Sermaye piyasası mevzuatı ve ĠMKB mevzuatı
çerçevesinde cevaplandırılmıĢtır. Bilgi talepleri öncelikle SPK‟nın Seri: VIII No:54, “Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde değerlendirilmektedir. Sorulara mümkün
olan en kısa zamanda cevap verilmesi bir kritik performans göstergesi olarak tespit edilmiĢtir. ġirketimiz
ana sözleĢmesinde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiĢtir. 2012 faaliyet dönemi içerisinde özel
denetçi tayini talebi olmamıĢtır.
4. Genel Kurul Bilgileri
ġirketimiz 2012 faaliyet dönemi içerisinde 2 adet Genel Kurul gerçekleĢtirmiĢtir.
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketinin 2011 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı
09.03.2012 tarihinde, saat 10:30 da, Ģirket merkez adresi olan Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi,
No:96 Kat:3 Esenyurt / ĠSTANBUL adresinde, Ġstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl
Müdürlüğü'nün 08.03.2012 tarih ve B.14.4.ĠLM.00.02.34 / 10.02.01_48-11246 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıĢtır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleĢmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 ġubat 2012 tarih ve 8012 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle
ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay
sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıĢtır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Ģirketin toplam 87.500.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden
87.500.000 adet hisseden 815.410,37 Türk Liralık sermayeye karĢılık 815.410,37 adet hissenin asaleten,
59.762.426,63 Türk Liralık sermayeye karĢılık 59.762.426,63 adet hissenin de vekaleten olmak üzere
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60.577.837 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleĢmede
öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaĢılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu
BaĢkan Yardımcısı Sayın Ümit KĠLER tarafından açılarak gündemin görüĢülmesine geçilmiĢtir.
Genel kurul toplantı daveti 23.02.2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda ve internet sitemizde
de yayınlanmıĢtır.
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketinin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
05.06.2012 tarihinde, saat 10:30 da, Ģirket merkez adresi olan Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi,
No:96 Kat:3 Esenyurt / ĠSTANBUL adresinde, Ġstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl
Müdürlüğü'nün 04/06/2012 tarih ve 32114 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık
Komiseri Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıĢtır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleĢmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mayıs 2012 tarih ve 8067 sayılı nüshasında, Türkiye ve Star
Gazetelerinin 14 Mayıs 2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, ayrıca nama yazılı pay sahipleri
ile önceden hisse tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla,
toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıĢtır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Ģirketin toplam 87.500.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden
87.500.000 adet hisseden 60.407.375,45 Türk Liralık sermayeye karĢılık 60.407.375,45 adet hissenin
asaleten, 178.105,55 Türk Liralık sermayeye karĢılık 178.105,55 adet hissenin de vekaleten olmak üzere
60.585.481 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleĢmede
öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaĢılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu
BaĢkanı Nahit KĠLER tarafından açılarak gündemin görüĢülmesine geçilmiĢtir. Toplantıda pay sahipleri
soru sorma haklarını kullanmıĢ olup bu sorular toplantı sürecinde cevaplanmıĢtır.
Genel kurul toplantı daveti 11.05.2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda ve internet sitemizde
de yayınlanmıĢtır.
Genel Kurul Davet Mektubunda olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden on beĢ
gün önce Ģirket merkezinde ve www.kilergyo.com.tr adresindeki Ģirket internet sitesinde pay sahiplerinin
incelemesine hazır bulundurulacağı, genel kurul toplantı tarihi, adresi , Genel Kurul Toplantısı'na katılmak
isteyen hissedarlarımızın , Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.'nin "Genel Kurul Blokaj" iĢlemlerini düzenleyen
hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri konusundaki bilgilendirmeler, toplantıya bizzat iĢtirak
edemeyecek hissedarlarımızı için vekaletname örneği ile temsil belgesinin kapsamı hakkında
bilgilendirmeler yapılmıĢ ve genel kurul gündem maddeleri açıklanmıĢtır.
Genel kurul öncesi pay sahipleri için genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmıĢ olup toplantı
tarihinden on beĢ gün önce Ģirket merkezinde ve www.kilergyo.com.tr adresindeki Ģirket internet sitesinde
pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuĢtur.
Genel kurul bilgilendirme dokümanında yer verilen bilgiler Ģöyledir;
Yönetim Kurulu faaliyet raporu
Denetçi raporları
Yasal Kayıtlara Göre Düzenlenen Bilanço
Yasal Kayıtlara Göre Düzenlenen Gelir Tablosu
SPK.nun Seri XI No:29 sayılı Tebliğ Hükümlerine göre düzenlenen Bilanço
(Faaliyet Raporu ek 1,2. Sayfa)
SPK.nun Seri XI No:29 sayılı Tebliğ Hükümlerine göre düzenlenen Gelir Tablosu
(Faaliyet Raporu ek 3 Sayfa)
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi.
ġirket kayıtlı sermaye tavanının 1.400.000.000 TL olarak devamı, Esas sözleĢmenin 3, 6, 7, 8, 14, 17, 18,
21, 22, 25, 26, 27, 30, 31 ile 33. maddelerinin değiĢtirilmesi ve 37. maddenin eklenmesinin Sermaye
Piyasası Kurulu BaĢkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı
Ģekliyle görüĢülüp karara bağlanması.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "ĠliĢkili Taraflarla"
yapılan iĢlemler hakkında bilgi verilmesi .
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve
ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
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Sapphire Projesi Seyir Terası gelirleri için Kiler Holding A.ġ. tarafından verilen garanti kapsamında
yükümlülüklerindeki geliĢmeler hakkında bilgi verilmesi.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız
Denetim ġirketi ve Portföy Değerleme ġirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; ġirketimizin Bilgilendirme Politikası, BağıĢ ve
Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi
Yönetim Kurulunun 2011 yılı kar dağıtım teklifi (Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Ģirket kar
dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu teklifi)
Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi (Kiler Holding A.ġ. tarafından teklifi)
Yeni Denetçilerin seçimi(Kiler Holding A.ġ. tarafından teklifi)
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti (Kiler Holding A.ġ. tarafından teklifi)
Denetçilerin ücretinin tespiti(Kiler Holding A.ġ. tarafından teklifi)
ġirketin 2011 yılı içinde bağıĢ yapmadığı hakkında bilgi verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yapılan ek açıklamalar:
1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları;
2. ġirketin veya önemli iĢtirak ve bağlı ortaklıklarının Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek
yönetim ve faaliyet değiĢikliklerine iliĢkin bilgi;
3. Pay Sahiplerinin, SPK‟nın ve/veya Ģirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının gündeme
madde konulmasına iliĢkin talepleri hakkında bilgi;
EK/1 Esas SözleĢmenin Ġlgili Madde DeğiĢikliklerini Ġçeren Tadil Metni
EK/2 ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlemler hakkında bilgi
EK/3 Sapphire Projesi Seyir Terası gelirleri için Kiler Holding A.ġ. tarafından verilen garanti kapsamında
yükümlülüklerindeki geliĢmeler
EK/4-A Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Kar Dağıtım Politikası
EK/4-B Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. BağıĢ ve Yardım Politikası
EK/4-C Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Bilgilendirme Politikası
EK/4-D Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Ücret Politikası
Ek/5 Kar Dağıtım Tablosu
EK/6 Yönetim Kurulu Aday Listesi ve özgeçmiĢleri ile grup içi ve grup dıĢındaki görevleri
ġirketimizin 2011 yılı genel kurul toplantı tutanağı 19.06.2012 tarih 8093 sayılı TTSG‟nde 13.06.2012
tarihinde tescil edilmiĢtir. Genel Kurul toplantı tutanaklarına Kamuyu Aydınlatma Platformu‟ndan ve
Ģirketimiz internet sitesinden ulaĢılabilmektedir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Esas sözleĢmenin 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 ġirket Genel Kurulu tarafından seçilmektedir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dıĢında imtiyaz veren
herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir Ģekilde yönetim kuruluna aday
gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.
ġirketin idaresi, üçüncü kiĢilere karĢı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel
kurul tarafında bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı‟nda belirtilen
Ģartları haiz 6 üyeden oluĢan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri
arasından bir baĢkan ve baĢkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir baĢkan vekili seçer.
ġirketimiz ana sözleĢmesinde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay
sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. ġirketimiz ana sözleĢmesinde birikimli oy
kullanma yöntemi yer almamaktadır.
6. Kar Payı Hakkı
ġirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Ģirketimizin
uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu analizi ve makroekonomik geliĢmeleri, içinde
yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek Ģirketimiz ve menfaat sahipleri arasında Genel Kurul'da alınan
karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması
esasını benimsemiĢtir.
Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse
Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir.
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Yönetim kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaĢtırılan 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 eĢit
olarak dağıtılır.
ġirket Yönetim Kurulunun 2011 yılı Kar Dağıtımına iliĢkin olarak;
Sermaye Piyasası Mevzuatı, ġirket Kar Dağıtım Politikası ve ġirket Esas SözleĢmesi gereği mahsup
edilen geçmiĢ yıllar zararı ve ayrılması gereken Birinci Tertip Yasal Yedekler' den sonra net dağıtılabilir
kar tutarı; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 49.216.776,10 TL, Mali Mevzuat Kayıtlarına göre ise
40.484.780,10 TL'dir.
Buna göre, 36.500.000,00 TL'lik(%41,7143) kısmının ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına,
3.212.500,00 TL'lik kısmının Ġkinci Tertip Yasal Yedek olarak ayrılmasına, kalan tutarların olağanüstü
yedekler hesabına alınmasına Ģeklindeki teklifi 7.644 adet hayır/çekimser oya karĢılık 60.577.837 olumlu
oy ile kabul edilmiĢtir.
Karın dağıtımında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
7. Payların Devri
Esas sözleĢmenin 8. Maddesi gereğince, ġirketin 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, ġirket‟te pay edinecek yeni ortaklar için de
kurucularda aranan Ģartlar aranır.
Sermaye piyasası mevzuatına göre lider sermayedar vasıflarını taĢıyan ortak veya ortakların asgari
sermaye oranını temsil eden paylar, asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle
satıĢ süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir baĢkasına devredilemez. Yönetim Kurulu, Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek
çıkarılmıĢ 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 sözleĢmenin 9. Maddesi gereğince, imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu‟nun iznine
tabidir. ġirkette yönetim hâkimiyetini sağlayacak orandaki imtiyazlı payların asgari halka açıklık oranını
temsil eden payların halka arz suretiyle satıĢ süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider
sermayedar tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK
8. ġirket Bilgilendirme Politikası
ġirketimiz, Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, ġirket‟in geçmiĢ performansını,
gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki iĢe yönelik geliĢmeleri, stratejilerini,
hedef ve vizyonunu, yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla zamanında, eĢ zamanlı,
anlaĢılabilir, eksiksiz, doğru ve kesintisiz bir biçimde bilgilendirilmesini sağlamak için Ģeffaf bir
bilgilendirme politikası izlemektedir. Kiler GYO A.ġ. Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanmıĢ olup 11.05.2011 tarih ve 49 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmiĢtir. Yönetim
kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel kurulda pay
sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme politikasında bir değiĢiklik olması halinde,
değiĢiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, yapılacak ilk
genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. ġirket bilgilendirme politikasına Ģirketimiz internet
adresinden (www.kilergyo.com.tr) ulaĢılabilmektedir.
9. ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği
ġirketin internet sitesi mevcut olup, adresi www.kilergyo.com‟dur. Söz konusu adreste, ġirketimizle ilgili
olarak yine SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin öngördüğü içerikte bilgilere yer verilmektedir.
Kamuya yapılan açıklamalara iliĢkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden eriĢim imkanı sağlanır.
Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem de Ġngilizce olarak
sunulmakta olup, site içeriği SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin öngördüğü Ģekilde düzenlenmektedir.
ġirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaĢılabilir bilgiler yayınlanır. ġirket
internet sitesi vasıtasıyla aĢağıda yer alan bilgilere ulaĢım imkanı bulunmaktadır;
. ġirket Profili
. Faaliyetlerimize iliĢkin bilgi
. Son durum itibariyle ortaklık yapısı
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. Yönetim Kurulu Üyelerinin listesi
. Üst Yönetim Ekibi
. ġirket Ana SözleĢmesi
. Ġzahname ve Sirküler
. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu
. Finansal Raporlar
. Portföy Tablosu
. Genel Kurul Bilgileri
. Ticaret Sicil Bilgileri
. Faaliyet Raporu
. SPK Sürekli Bilgilendirme Formu
. Gayrimenkul Değerleme Raporları
. Özel Durum Açıklamaları
. Kar Dağıtım Politikası
. Ücret Politikası
. BağıĢ ve Yardım Politikası
. Fiyat Tespit Raporu
. Bilgilendirme Politikası
. Duyurular
. Yatırımcı Sunumları
. ĠletiĢim bilgileri
. Projelere iliĢkin genel bilgiler
. GYO sektörüne iliĢkin genel bilgiler
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5‟te sayılan bilgilerden
ġirketimiz hakkında uygulanabilir nitelikte olanların tamamı ġirketimizin internet sitesinde
yayımlanmakta ve güncellenmektedir.
10. Faaliyet Raporu
Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereği açıklanması gereken bilgilere yer verilmektedir.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
ġirket ile ilgili tüm menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte, açık ve Ģeffaf
iletiĢim kanalları kurulmakta ve konuya azami ölçüde özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin Ģirketin
mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan iĢlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi‟ne veya
Denetimden Sorumlu Komite‟ye iletebilmesi için gerekli komite üyelikleri oluĢturulmuĢ olup Ģirketimizin
internet sitesi veya KAP‟ Ģirket bilgilendirme formunda belirtilmiĢ olan iletiĢim bilgileri ile irtibat olanağı
sağlanmıĢtır.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katkıda bulunmaları noktasında her tür iletiĢim kanalının açık tutulması
önemli bir Ģirket prensibi olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢanlar görüĢ ve önerilerini gerek yapılan koordinasyon
toplantıları gerekse de söz konusu toplantılardan bağımsız, birebir üst yönetim paylaĢarak Ģirket
yönetimine aktif olarak katılmaktadırlar. Diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarına iliĢkin
belirlenmiĢ bir model bulunmamaktadır.
13. Ġnsan Kaynakları Politikası
ġirketimizin, insan kaynakları politikası; nitelikli ve yüksek potansiyelli bireylerin istihdam edilmesini ve
verimliliğin arttırılması noktasında bireysel inisiyatife ve bununla birlikte ekip çalıĢmasına önem verilen,
motivasyonu yüksek bir organizasyon oluĢturulmasını hedeflemektedir.
ġirketimiz, bireylerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu doğrultuda
çalıĢanların her birinin yasalarla belirlenmiĢ her tür hakkı korunmakta ve güvenli ve sağlıklı bir ortamda
çalıĢmaları için tüm imkanlar seferber edilmektedir.
ÇalıĢanlar ile sosyal haklar ve güvenceler, performans, kariyer yönetimi, ücret ve kariyer geliĢimi
konularındaki iliĢkileri yürütmek Ģirket sorumlulukları arasındadır.
Kiler GYO, stratejik ilerleme öğeleri ve vizyonu çerçevesinde insana verdiği değer, yarattığı istihdam ve
yaptığı yatırımlarla geleceğine yön vermektedir.
Dönem içerisinde çalıĢanlardan ayrımcılık konusu dahil olmak üzere herhangi bir Ģikayet gelmemiĢtir.
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
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Etik kurallarımız; Ģirket ortaklarının, çalıĢanlarının, müĢterilerinin ve sosyal sorumluluk çerçevesinde
taraf olduğu kesimlerle olan iliĢkilerinde, Ģirket davranıĢlarını oluĢturan “ĠLKELER BÜTÜNÜ”dür. Etik
kurallar, Ģirket içinde hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin
önlenmesi, çalıĢanlarla olan iliĢkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla
oluĢturulmuĢtur. Etik kurallar aynı zamanda Ģirketin saygınlığının arttırılması, Ģirket içinde istikrar ve
güvenin sürekliliğinin sağlanması için en önemli unsurdur.
Kiler GYO aĢağıdaki etik kurallara uyulmasını gözetir ve uyulup uyulmadığına iliĢkin denetimlerin
yapılmasını sağlar.
Mevzuata iliĢkin ;
ġirket içi düzenlemelerde; mevzuata, ulusal ve uluslararası tüm kural ve düzenlemelere uygunluk sağlanır.
Tüm raporlar ve kayıtlar ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulur.
ĠĢleyiĢe iliĢkin;
Adil, sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma ortamı yaratılır.
ÇalıĢanlara ayrım gözetmeksizin gerek iĢe almada, gerekse kariyer geliĢiminde eĢit olanaklar sunulur.
ĠĢ yoğunluğuna uygun sayıda çalıĢanın istihdamına özen gösterilir, mesai saatlerinin dıĢına çıkılmaması ve
düzenli izin kullanımı kontrol edilir.
ÇalıĢanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirilmesine özen gösterilir.
Hissedarlara ĠliĢkin;
Kiler GYO yönetim ve faaliyetlerinde mevzuat ve Ģirket düzenlemelerine aykırı hareket etmez.
Hissedarların yatırımlarını en iyi Ģekilde değerlendirmek ve artı değer yaratmak için çalıĢır.
Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedara aynı değer verilir. Mali durum, mevcut Ģirket
yapısı ve değiĢikleri, ticari faaliyetler ve performans, açık ve periyodik bir Ģekilde güncellenerek
hissedarlara aktarılır.
Pay sahiplerinin, hak sahiplerinin ve tedarikçilerin bilgiye ulaĢabilmesi amacıyla; Ģeffaflık ilkesinin
uygulanmasına özen gösterilir. Doğru bilgiye kısa zamanda ulaĢımın sağlanması konusunda geliĢtirme
çalıĢmalarının desteklenmesine önem verilir.
Hissedarların, Ģirketle ilgili kamuya açıklanmamıĢ, gizli ve ticari bilgiler hariç olmak üzere bilgi talepleri
en kısa zamanda karĢılanır.
Hissedarların, genel kurula katılımının sağlanması için azami ölçüde çaba sarf edilir.
Kurumsal Yönetim Ġlkelerine iliĢkin;
Tüm hizmet ve iĢlemlerde hak sahiplerine bilgi; anlaĢılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olarak
sunulur.
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum titizlikle gözetilir.
Kamuya açıklanan bilgilerde Ģeffaflık ilkesi gözetilir.
Sektöre ĠliĢkin;
Türkiye‟de gayrimenkul sektörünün geliĢtirilmesi, pazarlama-satıĢ faaliyetlerinin etkinleĢtirilmesi, ortak
menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranılır.
Rakiplerle rekabet ederken dürüst ve adil davranılır, yasalara uyulur.
Çıkar ÇatıĢmalarına ĠliĢkin;
ÇalıĢanlar Ģirketteki görev ve yetkilerini hiçbir Ģekilde kendisine, ailesine veya üçüncü Ģahısların lehine
çıkar sağlayacak Ģekilde kullanamaz. Çıkar çatıĢmalarına engel olacak her türlü önlem alınır.
Hiçbir çalıĢan, Ģirket operasyonlarından Ģahsi yarar sağlayamaz; Ģirket mülklerini, bilgilerini ve
pozisyonlarını Ģahsi çıkarları için kullanamaz, Ģirket ile rekabete giremez.
ÇalıĢanlar, Ģirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder.
Sosyal Sorumluluk ve Çevreye ĠliĢkin;
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 karĢı olan tüm mali sorumluluklar, mevzuata uygun olarak yerine getirilir.
ÇalıĢanlara ĠliĢkin;
ÇalıĢanlar; dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, belli bilgi, birikim ve sorumluluk
duygusuna sahip kiĢiler arasından seçilirler.
ġirketin karlılığının ve pazar payının artırılmasını gözetir, görevlerini en iyi Ģekilde yerine getirirler.
Her zaman Ģirketi en iyi Ģekilde temsil eder, yasalara ve Ģirket içi düzenlemelere uygun davranırlar.
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Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çalıĢırlar, mesleki becerilerini geliĢtirmek ve deneyimlerini artırmak
için çaba harcarlar.
ġirket malvarlığının ve kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı için çaba gösterir, kiĢisel çıkarlar
doğrultusunda kullanımı engellerler.
ġirket dıĢında baĢka bir faaliyet alanında görev almazlar.
Etik kurallara uyulmasına azami derecede özen gösterir ve uyulmaması halinde gerekli önlemlerin
alınması amacıyla yetkili mercilere baĢvururlar.
Birbirleriyle olan iliĢkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar.
Denetimden sorumlu kiĢilerin çalıĢmalarını sürdürebilmeleri için destek olur, ihtiyaç duyulan hallerde
gereken imkânları ve yardımı sağlarlar.
ÇalıĢanlar ve yöneticiler, etik kuralların prensiplerini tüm iĢlerinde uygularlar. Bu kurallar, internet ve email de dahil medya ile olan tüm Ģirket içi ve Ģirket dıĢı her tür iletiĢimde uygulanır.
Sosyal Sorumluluk
ġirketimiz her tür faaliyetine iliĢkin olarak, içinde yaĢadığımız toplumun yaĢam kalitesini iyileĢtirmek
adına çalıĢanlarımız, müĢterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya
oluĢturmak noktasında çevresel, kültürel ve sosyal geliĢmeye azami oranda destek vermek ilkesini prensip
edinmiĢtir. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Ģirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler
ġirketin idaresi, üçüncü kiĢilere karĢı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel
kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen Ģartları haiz ve
ikisi bağımsız olmak üzere altı üyeden oluĢan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında
üyeleri arasından bir baĢkan ve baĢkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir baĢkan vekili seçer.
Adı Soyadı
Nahit Kiler
Ümit Kiler
Rasim Kaan Aytoğu
Kiler Holding A.ġ.
Cihat Bilge Denge
Namık Bahri UğraĢ

Görevi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

NAHĠT KĠLER -YÖNETĠM KURULU BAġKANI
05.06.2012 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiĢtir.
Nahit Kiler, ilk, orta ve lise öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Ticaret hayatına 20 yıl önce perakendecilikle
baĢlayan Nahit Kiler, kardeĢleriyle beraber Kiler AlıĢveriĢ baĢta olmak üzere birçok Ģirketin
kuruculuğunu üstlendi.
ĠnĢaat sektörünün dünyadaki geliĢimini yakından takip eden ve inceleyen Nahit Kiler, Kiler Holding
kuruluĢu Kiler GYO ile Türkiye'nin en önemli iĢ merkezi/ rezidans projesi olan Ġstanbul Sapphire
projesini hayata geçirdi. Nahit Kiler'in inĢaat sektöründeki bilgi ve birikimi, holding çatısı altında inĢaat
projelerini perakendeyle yarıĢır hale getirdi.
Nahit Kiler‟in Ģirket dıĢında aldığı görevler aĢağıdaki gibidir;
GRUP
FĠRMA
ĠÇĠ/DIġI
GÖREVĠ
Kiler Holding A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Biskon Yapı A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Safîr ÇarĢı Yönetim Hizmetleri A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Kilerasya Gayrimenkul Yatırımları ve ĠnĢaat
Grup Ġçi
A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Kiler GYO A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
KLR Elektrik Enerjisi Toptan SatıĢ A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Metanoks Elektrik Üretim A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
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Kiler AlıĢveriĢ Hizmetleri Gıda San. Tic.
A.ġ.
Kiler Ankara Mağazacılık San. Tic. A.ġ.
Gülkar Enerji Üretim ve Tic. A.ġ.
Nuve Elektrik Üretim A.ġ.
Ayone Enerji Üretim A.ġ.
Ekol Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.ġ.
Yayla Etçilik Besicilik A.ġ.
Özbey Enerji Üretim A.ġ.
Bist Enerji Üretim A.ġ.
Nur-Tek Elektrik Üretim A.ġ
Kütahya ġeker Fabrikaları A.ġ.
ġeker Gayrimenkul Yatırım ve ĠĢletmecilik
A.ġ.

Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi

Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı

Nahit Kiler, aynı zamanda BETAV ve GYODER üyesidir.
ÜMĠT KĠLER -YÖNETĠM KURULU BAġKAN YARDIMCISI
05.06.2012 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiĢtir.
Ümit Kiler, ilk ve orta öğrenimini Bitlis'te, liseyi Ġstanbul'da tamamlayan, Ümit Kiler perakende
sektöründe baĢta Ġstanbul ve Ankara olmak üzere 200‟ ün üzerinde Ģubesiyle 20 yıldır faaliyet gösteren
Kiler AlıĢveriĢ ile turizm, inĢaat, enerji ve Ģeker sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren grup Ģirketlerinde
yönetim kurulu üyesidir.
Ümit Kiler‟in Ģirket dıĢında aldığı görevler aĢağıdaki gibidir;
GRUP
FĠRMA
ĠÇĠ/DIġI
GÖREVĠ
Kiler AlıĢveriĢ Hizmetleri Gıda San. Tic.
Grup Ġçi
A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Kiler Ankara Mağazacılık San. Tic. A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Gülkar Enerji Üretim ve Tic. A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Nuve Elektrik Üretim A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Ayone Enerji Üretim A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Ekol Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Nur-Tek Elektrik Üretim A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yayla Etçilik Besicilik A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Özbey Enerji Üretim A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Bist Enerji Üretim A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Kiler Holding A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Biskon Yapı A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
KLR Elektrik Enerjisi Toptan SatıĢ A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Kilerasya Gayrimenkul Yatırımları ve
Grup Ġçi
ĠnĢaat A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Metanoks Elektrik Üretim A.ġ.
Grup Ġçi
Yönetim Kurulu Üyesi
ġeker Gayrimenkul Yatırım ve ĠĢletmecilik
Grup Ġçi
A.ġ.
Yönetim Kurulu Üyesi
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Ümit Kiler aynı zamanda, ĠTO meclis üyesi, TÜSĠAD, BETAV, BĠGĠAD ve Fenerbahçe Spor Kulübü
üyesi MÜSĠAD DıĢ ĠliĢkiler Komisyon BaĢkanı ve TOBB Ġstanbul Genç GiriĢimciler Kurulu
BaĢkanı‟dır.
RASĠM KAAN AYTOĞU -YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
14.12.2012 tarihinden itibaren ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilmiĢtir.
1979 Yılında Ġzmir 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 Ġngiltere 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 çalıĢmaya baĢlayan Aytoğu, 1993 yılına
kadar DPT‟de farklı görevlerde bulundu. Ardından Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak çalıĢan
Aytoğu, sırasıyla Ġstanbul Altın Rafinerisi, Ġstanbul Altın Borsası‟nda yönetici olarak çalıĢtı. 1997 – 1998
yıllarında TC. BaĢbakanlık BaĢmüĢavirliği görevini yürüten Aytoğu, ardından Ġstanbul BüyükĢehir
Belediyesi, Global Gayrimenkul GeliĢtirme Yatırım ve MüĢavirlik ġirketi, Jeddah Central District
Development Company ve Tanmiyat Investment Group‟da üst düzey yöneticilik yaptı. Aytoğu, Ġngilizce
ve Arapça bilmektedir.
Mevcut durumda Kiler Holding A.ġ.‟de CFO, Tanmiyat Investment Group Dubai & Riyadh - Ġcra Kurulu
BaĢkanı, Tanmiyat Capital Singapore‟da Yönetim Kurulu Üyesi, Suudi Arabistan Türkiye ĠĢ Konseyi
Yönetim Kurulu Üyesi, Siraj Capital Dubai- Denetim Kurulu BaĢkanı, Venture Capital Bank BahrainYönetim Kurulu BaĢkanı DanıĢmanı görevlerini yürütmektedir.
KĠLER HOLDĠNG A.ġ. TEMSĠLEN YUNUS NACAR -YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
Kiler Holding A.ġ., 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli 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.ġ. adına görev yapmak üzere Ģirketin tüzel kiĢi temsilcisi olarak Yunus Nacar
atanmıĢtır.
Yunus Nacar, 1951 yılında KahramanmaraĢ'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ġktisat-Maliye bölümü mezunudur. 1976 -1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı
olarak görev yapan Nacar, 1982-1984 döneminde IĢıklar Holding'in Denetim Kontrol Müdürü olarak
çalıĢtı.1985-1989 yıllarında yürüttüğü Faisal Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı'nın ardından
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.ġ.‟de CEO görevini
yürütmektedir.
CĠHAT BĠLGE DENGE -BAĞIMSIZ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
05.06.2012 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiĢtir.
Cihat Bilge Denge, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği
bölümünden mezun olmuĢtur. ĠĢ hayatına 1975 senesinde, Boyacıoğlu Holding'de ġantiye ġefi unvanı ile
baĢlamıĢtır. Daha sonra sırasıyla; AfĢin-Elbistan Termik Santral ġantiyesinde Kontrol Mühendisliği,
Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünde Mühendis, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Grup Müdürlüğü,
Atakule GYO, Dreamland A.ġ., Vakıf GYO, Obaköy A.ġ., Vakıf ĠnĢaat ve Restorasyon A.ġ.'de Yönetim
Kurulu Üyeliği ve SidaĢ A.ġ. Denetim Kurulu Üyeliği, Vakıf Ekspertiz A.ġ. Genel Müdürlüğü, Form
Gayrimenkul Ekspertiz Değ. ve Dan. A.ġ. Genel Müdürlüğü görevlerinde yer almıĢtır. ġu anda TED
Ankara Koleji Vakfı Okullarında Genel Müdür Yardımcılığı yapmaktadır ve Kiler GYO Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesidir.
NAMIK BAHRĠ UĞRAġ -BAĞIMSIZ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
05.06.2012 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiĢtir.
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Namık Bahri UğraĢ, Ege Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuĢtur. ĠĢ
hayatına 1983 yılında, Interbank'ta Pazarlama Uzmanı unvanı ile baĢlamıĢtır. Daha sonra sırasıyla
Körfezbank'ta Pazarlama Müdürlüğü, Osmanlı Bankası, Ġktisat Bankası, Halk Bankası, Ak Emeklilik,
ġeker Bank'ta Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında görev almıĢtır. ġu anda, Borova ĠnĢaat, Birlik
Mensucat, Deniz Yatırım, Ekspo Faktoring, Simit Sarayı ve Kavukçu A.ġ.‟nde Yönetim Kurulu Üyesi
olup Kiler GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
Bağımsız Üyelerin faaliyet döneminde bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum yaĢanmamıĢtır.
Yöneticilere iliĢkin yasaklar, esas sözleĢme 21 nolu maddede tanımlanmıĢtır. Buna göre; “Yönetim kurulu
üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre
bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı
tutanağına iĢletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın "Müzakerelere iĢtirak edilmemesi" baĢlıklı 332
nci maddesi hükmü saklıdır.” Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı söz konusu prensiplere uygun hareket
etmektedir. Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Kurumsal
Yönetim ilkeleri ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen Ģartları taĢımaktadırlar.
Aday gösterme komitesine 2012 yılında yapılacak olağan genel kurulu için 2 bağımsız yönetim kurulu
üyesi aday gösterilmiĢ ve komite adayların bağımsızlık kriterlerini taĢıyıp taĢımadığına dair raporunu
yönetim kuruluna 21.05.2012 tarihinde sunmuĢtur.
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu faaliyet dönemi baĢında oluĢturulan bir takvim doğrultusunda en az üç ayda bir toplanır.
Yönetim Kurulu takviminin oluĢturulması, güncellenmesi, üyelerinin toplantılara katılımının temin
edilmesi, Ģirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu raporunun toplantı öncesinde tüm üyelere
ulaĢtırılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından yönetim
kurulu üyelerinin görüĢleri doğrultusunda belirlenir. Toplantıda alınan kararların yanı sıra açıklanan farklı
görüĢler, 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 iliĢkili taraf iĢlemleri ile önemli nitelikteki iĢlemlerden onaylanmayarak genel kurul
onayına sunulan herhangi bir husus mevcut değildir.
17. Yönetim Kurulunda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
1) Yönetim Kurulu, oluĢturacağı Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday
Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi‟nin üyelerini seçer.
2) Komitelerin görev alanları ve çalıĢma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
3) Ġcra BaĢkanı 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 görüĢlerini
alabilir.
5) Komiteler, çalıĢmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır, yaptıkları çalıĢmaları 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 Ģirketin 08.03.2011 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuĢ ve
çalıĢma esasları belirlenmiĢtir.
Komite Üyesi : Cihat Bilge Denge
Komite Üyesi : Namık Bahri UğraĢ
Denetimden Sorumlu Komite ÇalıĢma Esasları ve Görev Alanları
a) ÇalıĢma Esasları
1) Denetimden Sorumlu Komite biri baĢkan olmak üzere en az iki üyeden oluĢur.
2) Komite üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
3) Denetimden Sorumlu Komite‟nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu‟nun Türk Ticaret
Kanunu‟ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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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 ulaĢtığı 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
iĢleyiĢinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
2) Bağımsız Denetim KuruluĢu hakkında teklifte bulunur ve bu kuruluĢtan alınacak hizmetleri
belirleyerek Yönetim Kurulu‟nun onayına sunar.
3) Komite, sorumlu yöneticiler ve bağımsız denetçilerinin görüĢlerini alarak, kamuya açıklanacak yıllık ve
ara dönem finansal tabloların, izlenen muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna iliĢkin
değerlendirmelerini Yönetim Kurulu‟na yazılı olarak bildirir.
4) Muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ġirkete ulaĢan Ģikâyetlerin
incelenmesi, sonuca bağlanması, ġirket çalıĢanlarının, ġirketin muhasebe ve bağımsız denetim
konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak
yöntem ve kriterleri belirler.
2- Yatırım Komitesi
Yatırım komitesi Ģirketin 08.03.2011 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuĢ ve çalıĢma
esasları belirlenmiĢtir.
Komite BaĢkanı : Nahit Kiler
Komite Üyesi : Rasim Kaan Aytoğu
Komite Üyesi : Cihat Bilge Denge
Yatırım Komitesi ÇalıĢma Esasları ve Görev Alanları
1) Yatırım komitesi Ģirketin ekibinin, danıĢmanların ve ekspertiz Ģirketlerinin hazırladığı pazar, risk,
rekabet, hukuki inceleme, en iyi kullanım araĢtırma ve analiz raporlarını inceleyerek devamında
hazırlanan konsept projeler doğrultusunda hesaplanan fizibilite çalıĢmalarına 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 gerçekleĢebilecek 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 inanıĢa göre yatırım komitesi
farklı büyüklüklere oranlara da onay verebilecektir.
6) Yatırım komitesi her çeyrekte yatırımın ilerleyiĢi ve sonuçları hakkında değerlendirmeler yaparak
gerekli görülebilecek revizyonlara karar verecektir.
7) Yatırım komitesi yatırımın sonunda mali kabuller ve gerçekleĢen 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 iĢlerin dıĢında kalan iĢler için de yatırım
komitesinin olumlu görüĢ 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 aĢağıdaki Ģekilde
oluĢturulmuĢtur. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi
görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesine karar verilmiĢtir.
Komite BaĢkanı : Cihat Bilge Denge
Komite Üyesi : Nahit Kiler
Kurumsal Yönetim Komitesi ÇalıĢma Esasları ve Görev Alanları
a) ÇalıĢma Esasları
1) Kurumsal Yönetim Komitesi biri baĢkan olmak üzere en az iki üyeden oluĢur.
2) Kurumsal Yönetim Komitesi‟nin baĢkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
b) Görev Alanları
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1) ġirketin Kurumsal Yönetiminden ve Sermaye Piyasası Kurumunun belirlediği Kurumsal Yönetim
Ġlkelerine uyum faaliyetlerinden sorumludur.
2) Yönetim Kurulu‟na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileĢtirici tavsiyelerde bulunur.
Aday Gösterme Komitesi ÇalıĢma Esasları ve Görev Alanları
a) ÇalıĢma Esasları
1) Aday Gösterme Komitesi biri baĢkan olmak üzere en az iki üyeden oluĢur.
2) Aday Gösterme Komitesi‟nin baĢkanı 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 Ģeffaf bir
sistemin oluĢturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalıĢmalar yapar,
2) Bağımsız üyeler ile ilgili aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taĢıyıp taĢımadığını dikkate
alarak değerlendirir ve değerlendirmesine iliĢkin raporunu Yönetim Kurulu onayına sunar. Bağımsız
Yönetim Kurulu Üye adayı, mevzuat, Ana SözleĢme ve kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan kriterler
çerçevesinde bağımsız olduğuna iliĢkin 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 değiĢikliklere iliĢkin tavsiyelerini
Yönetim Kurulu‟na sunar.
5) Yönetim Kurulu Üyeleri‟nin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer
planlaması konusundaki yaklaĢım, ilke ve uygulamalara iliĢkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu‟na sunar,
Riskin Erken Saptanması Komitesi ÇalıĢma Esasları ve Görev Alanları
a) ÇalıĢma Esasları
1) Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluĢur.
2) Riskin Erken Saptanması Komitesi‟nin baĢkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
b) Görev Alanları
1) ġirketin Risk Yönetiminden sorumludur.
2) ġirketin varlığını, geliĢmesini ve devamını tehlikeye düĢürebilecek risklerin erken teĢhisi, tespit edilen
risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalıĢmalar yapar,
3) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir
4) Risk yönetimine iliĢkin olarak stratejiler belirleyerek, bunları izler ve kontrol eder.
Ücret Komitesi ÇalıĢma Esasları ve Görev Alanları
a) ÇalıĢma Esasları
1) Ücret Komitesi biri baĢkan olmak üzere en az iki üyeden oluĢur.
2) Ücret Komitesi‟nin baĢkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
b) Görev Alanları
1) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Ücretlendirme Politikasının uygulanmasını denetler ve Kurumsal
Yönetim çerçevesinde bu politikaları geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yaparak bu konuda Yönetim
Kuruluna tavsiyelerde bulunur.
2) Yönetim Kurulu Üyeleri‟nin ve üst düzey yöneticilerin ücret önerilerini oluĢturur ve Yönetim
Kurulu‟nun onayına sunar.
Komite üyeleri ilgili komitenin çalıĢma esasları ve görev alanları ile ilgili olarak gerekli bilgi, yeterli
deneyim ve tecrübeleri dikkate alınarak belirlendiğinden, bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede
yer almıĢtır.
18. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması
ġirketimizin maruz kaldığı baĢlıca riskler;
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1) Finansal riskler (kredi, kur, faiz, likidite ve sermaye riski),
2) Operasyonel riskler ve
3) Hukuki riskler
olarak üç ana baslıkta takip edilmektedir.
08.06.2012 tarih ve 77 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluĢturulmuĢ, Aday
Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal
Yönetim Komitesince yürütülmesine karar verilmiĢtir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Denetim Komitesi Yönetim Kurulu adına; ġirket‟in gerçekleĢtirdiği
tüm faaliyetlerin niteliklerini dikkate alarak, operasyonların verimliliği ve etkinliğini sağlamak amacıyla
operasyonel faaliyetlerin kontrolleri, iletiĢim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama
sisteminin kontrolü ile mevzuata uygunluk kontrollerinden oluĢan iç kontrol faaliyetlerini planlar,
gerçekleĢtirir ve koordine eder.
ġirketimiz Mali ĠĢler ve Finans Direktörlüğü birimi risk yönetim süreci ve iç kontrol mekanizması ile ilgili
çalıĢmalara iliĢkin Denetim Komitesine destek vermektedir.
19. ġirketin Stratejik Hedefleri
Vizyonumuz
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi, gayrimenkul sektörünün geliĢen ve değiĢen
ihtiyaçları doğrultusunda, istikrarlı büyüme ve geliĢme odaklı yaklaĢımı ile Türkiye‟nin tercih edilen lider
gayrimenkul yatırım ortaklığı olmayı hedeflemiĢtir.
Misyonumuz
Deneyimli yönetimi ve kadrosu ile tercih edilen projeler ve yatırımlarla istikrarlı Ģekilde büyüyerek
ortaklarına maksimum değer yaratırken eĢzamanlı olarak geliĢtirdiği projeler ile de tüketici kitlesine en
yüksek tatmini sağlamaktır.
Stratejimiz
• Makroekonomik geliĢmeleri 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 koĢula uyum sağlayacak Ģekilde düzenlemek ve sürekli hale getirmek;
• Finansal Yönetim, SatıĢ-Pazarlama ile Proje GeliĢtirme ve Yönetimi konularındaki nitelikli profesyonel
yönetim kadrosunun sağladığı rekabetçi gücüyle, stratejik yol haritasını vizyonuyla uyumlu çerçevede
planlamak;
• Risk-getiri dengesini, ortaklarımıza azami değer yaratacak Ģekilde yönetmek
ġirket’in Vizyonu ve Stratejik Prensipleri
ġirket misyon ve vizyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiĢtir. 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 aĢağıda
verilmiĢ olan misyon ve vizyonumuz, faaliyet raporunun ve internet sitemizin ilgili bölümünde
açıklanmaktadır.
Stratejik Finansal Planlama Süreci
ġirketimiz tarafından yıllık stratejik ve finansal planlar hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.
Yönetim Kurulu, onaya sunulan stratejik ve finansal planı onaylar ya da değiĢiklik isteyebilir. Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan stratejik ve finansman planı çerçevesinde yıl sonunda Ģirket, belirlenen usul
ve prensipler çerçevesinde 1 yıllık bütçesini hazırlar ve üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra
Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu Ģirketin stratejik plan ve bütçesini onaylar ya da
değiĢiklik isteyebilir. ġirketin hazırladığı ve onaylanan stratejik planlar ve bütçeler ıĢığında yöneticilerin
ve Ģirketin yıllık performansları belirlenir.
Stratejik Finansal Hedeflere UlaĢma Performansının Değerlendirilmesi
Yönetim Kurulu ve üst yönetim yıl içinde düzenlenen periyodik toplantılarla Ģirketin hedeflerine ulaĢma
seviyelerini, bütçelerine göre performanslarını ve faaliyetlerini takip eder ve gerekiyorsa alınması gereken
tedbirler konuĢulur, ayrıca Ģirket üst yönetiminin finansal performansını bütçeye göre gözden geçirip,
stratejik hedefler doğrultusundaki geliĢmeleri de takip eder ve gerek gördüğünde öneriler geliĢtirilir.
20. Mali Haklar
Ücret komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri‟nin ve üst düzey yöneticilerin ücret önerilerini oluĢturur ve
Yönetim Kurulu‟nun onayına sunar. Yönetim kurulu baĢkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit
olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine iĢbu madde çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi ve genel
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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 iliĢkili taraf dipnot açıklamalarımızda belirtilir.
ġirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiĢtir, kredi
kullandırmamıĢtır, lehine kefalet veya teminat vermemiĢtir.
EK/6 8 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde
oluĢturulan, ġirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.ġ.’nin Genel Kurul'un ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkında Ġç Yönergesi
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi Genel Kurulunun
ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkında Ġç Yönerge
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Ġç Yönergenin amacı; Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi genel
kurulunun çalıĢma esas ve usullerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleĢme
hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu Ġç Yönerge, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim
ġirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Ġç Yönerge, Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile, bu
toplantılarda bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Ġç Yönergede geçen;
a) BirleĢim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleĢimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı BaĢkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı baĢkanından, gereğinde genel kurulca seçilen
toplantı baĢkan yardımcısından, toplantı baĢkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı
baĢkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluĢan kurulu,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Kurulun ÇalıĢma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 – (1) Toplantı Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleĢmenin genel kurula iliĢkin hükümlerine
uygun olarak yapılır.
Toplantı yerine giriĢ ve hazırlıklar
MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı
pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiĢ ise
Bakanlık temsilcisi ve toplantı baĢkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kiĢiler girebilir. Ayrıca
toplantı baĢkanlığı tarafından aksi yönde karar verilmediği müddetçe ġirket‟in diğer yöneticileri,
çalıĢanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri de toplantı yerine girebilir.
(2) Toplantı yerine giriĢte, gerçek kiĢi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kiĢi pay
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kiĢi pay sahiplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için
gösterilmiĢ yerleri imzalamaları Ģarttır. Söz konusu kontrol iĢlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim
kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca
görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler tarafından yapılır.
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(3) Tüm pay sahiplerini alacak Ģekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç
duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına iliĢkin
görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı elektronik genel kurul sistemi gerektiriyorsa sesli ve
görüntülü Ģekilde kayda alınır.
Toplantının açılması
MADDE 6 – (1) Toplantı Ģirket merkezinin bulunduğu yerde, ġirket merkezinin bulunduğu ilin elveriĢli
bir yerinde veya Yönetim Kurulu‟nun kararlaĢtıracağı baĢka bir yerde önceden ilan edilmiĢ
zamanda yönetim kurulu baĢkanı ya da baĢkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi
tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla
tespiti üzerine açılır.
Toplantı baĢkanlığının oluĢturulması
MADDE 7- (1) Bu Ġç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kiĢinin yönetiminde
öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma
zorunluluğu da bulunmayan bir baĢkan ve gerek görülürse baĢkan yardımcısı seçilir.
(2) BaĢkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru
görevlendirilir. Ayrıca, Elektronik Genel Kurul esnasında teknik iĢlemlerin yerine getirilmesi amacıyla
toplantı baĢkanı tarafından uzman kiĢiler görevlendirilebilir.
(3) Toplantı baĢkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluĢturan diğer evrakı imzalama
hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı baĢkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleĢmeye ve bu Ġç Yönerge
hükümlerine uygun hareket eder.
Toplantı baĢkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Toplantı baĢkanlığı, baĢkanın yönetiminde aĢağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleĢmede belirtilmiĢse toplantı
yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleĢmede gösterilen Ģekilde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı
tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına
geçirmek.
c) Toplantı yerine giriĢ yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine giriĢle ilgili
olarak bu Ġç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim
kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
d) DeğiĢikliğe gidilmiĢ ise değiĢiklikleri de içeren esas sözleĢmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık
faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleĢme
değiĢikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmıĢ değiĢiklik tasarısının, esas sözleĢme değiĢikliği Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değiĢiklik
tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiĢ hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme
üzerine toplantıya çağrılmıĢsa bir önceki toplantıya iliĢkin erteleme tutanağının ve toplantıya iliĢkin diğer
gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu
toplantı tutanağında belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik
kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi Ģirketlerde denetçinin
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalıĢmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde
gündem dıĢına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) BirleĢimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara iliĢkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula
okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuĢmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara iliĢkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının baĢında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini,
kararların Kanun ve esas sözleĢmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
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j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula
açıklamak.
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen
kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleĢme
uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna
bağlı konuların görüĢülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra
yapılacak toplantıda görüĢülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalıĢmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek,
karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara iliĢkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir
tereddüde yer vermeyecek Ģekilde toplantı tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi Ģirketlerde denetçi
raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy
kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan
yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.
Gündemin görüĢülmesine geçilmeden önce yapılacak iĢlemler
MADDE 9 – (1) Toplantı baĢkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. BaĢkan tarafından
gündem maddelerinin görüĢülme sırasına iliĢkin bir değiĢiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri
varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla
gündem maddelerinin görüĢülme sırası değiĢtirilebilir.
Gündem ve gündem maddelerinin görüĢülmesi
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aĢağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) AçılıĢ ve toplantı baĢkanlığının oluĢturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi Ģirketlerde denetçi raporlarının ve finansal
tabloların görüĢülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi Ģirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım Ģeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleĢme değiĢikliklerinin görüĢülmesi.
g) Sermaye Piyasası düzenlemelerine göre görüĢülmesi zorunlu konular
h) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluĢturur.
(3) AĢağıda belirtilen istisnalar dıĢında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüĢülemez ve karara
bağlanamaz:
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp
almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal
tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya iliĢkin madde bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüĢülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok Ģirkette
üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin
varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları
genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmıĢ gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile
karar verilmedikçe yeniden görüĢülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Ģirket genel kurulunda görüĢülmesi
istenen konular gündeme konulur.
(6) Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 29/4 maddesi uyarınca, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun görüĢülmesini ve ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul
gündemine alınması zorunludur.
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(7) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Toplantıda söz alma
MADDE 11 – (1) GörüĢülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya
diğer ilgililer durumu toplantı baĢkanlığına bildirirler. BaĢkanlık söz alacak kiĢileri genel kurula açıklar ve
baĢvuru sırasına göre bu kiĢilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kiĢi, toplantı yerinde
bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. KonuĢmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben
yapılır. KiĢiler kendi aralarında konuĢma sıralarını değiĢtirebilirler. KonuĢma süresinin sınırlandırılması
halinde, sırası gelip konuĢmasını yapan bir kiĢi, konuĢma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra
konuĢacak ilk kiĢi konuĢma hakkını verdiği takdirde konuĢmasını, o kiĢinin konuĢma süresi içinde
tamamlamak koĢuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuĢma süresi uzatılamaz.
(2) Toplantı baĢkanınca, görüĢülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu
üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) KonuĢmaların süresi, baĢkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu,
görüĢülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca
kararlaĢtırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuĢma süresinin sınırlanmasının gerekip
gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin görüĢ ve önerilerini iletmelerine iliĢkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde
belirlenmiĢ usul ve esaslar uygulanır.
Oylama ve oy kullanma usulü
MADDE 12 – (1) Oylamaya baĢlamadan önce, toplantı baĢkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar.
Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir.
Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine
rağmen kendisine söz verilmemiĢ pay sahibi varsa, hatırlatması ve BaĢkanca doğrulanması koĢuluyla
konuĢma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
(2) Toplantıda görüĢülen konulara iliĢkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak Genel Kurula
elektronik ortamda katılmak isteyen ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya temsilcileri
oylarını Elektronik Genel Kurul Sisteminde elektronik ortamda kullanabilirler. Bu oylar toplantı
baĢkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, baĢkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kiĢiyi
görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir Ģekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiĢ
sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiĢ kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin oy kullanmalarına iliĢkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiĢ usul ve
esaslar uygulanır.
Toplantı tutanağının düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Toplantı baĢkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda
sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu
ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir Ģekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili
mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı
Ģekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda
yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması Ģarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı baĢkanlığı ile katılmıĢ
olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; Ģirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Ģirketin paylarının toplam itibari değeri ve
pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmıĢsa
Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa
davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara iliĢkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek Ģekilde rakamla ve
yazıyla tutanakta belirtilir.
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(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı,
soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu
belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı baĢkanlığı ve katılmıĢsa Bakanlık temsilcisi
tarafından imzalanır.
Toplantı sonunda yapılacak iĢlemler
MADDE 14- (1) Toplantı baĢkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer
tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında
düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beĢ gün içerisinde, tutanağın noterce
onaylanmıĢ bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi
hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan Ģirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beĢ
gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplantı baĢkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir
nüshasını katılmıĢ olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.
Toplantıya elektronik ortamda katılma
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda
katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı baĢkanlığınca yerine getirilecek iĢlemler
Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına iliĢkin belgeler
MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve
bu temsilcinin görev ve yetkilerine iliĢkin Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümleri saklıdır.
(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda
kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik
hükümlerine uyulması zorunludur.
Ġç Yönergede öngörülmemiĢ durumlar
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu Ġç Yönergede öngörülmemiĢ bir durumla karĢılaĢılması halinde genel
kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
Ġç Yönergenin kabulü ve değiĢiklikler
MADDE 18 – (1) Bu Ġç Yönerge, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi genel kurulunun
onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. Ġç Yönergede yapılacak
değiĢiklikler de aynı usule tabidir.
Ġç Yönergenin yürürlüğü
MADDE 19 – (1) Bu Ġç Yönerge, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketinin yapılacak olan
ilk genel kurul toplantısında kabul edilmesinden sonra, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde
yürürlüğe girer.
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Ek/7 Kar Dağıtım Tablosu
Kiler GYO A.ġ. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ö denmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye

124.000.000,00

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

6.789.212,55

Esas sözleĢme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliĢkin bilgi
SPK’ya Göre
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dönem Kârı
Ö denecek Vergiler ( - )
Net Dönem Kârı ( = )
GeçmiĢ Yıllar Zararları ( - )
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
NET DAĞITILABĠLĠR DÖ NEM KÂRI (=)
Yıl içinde yapılan bağıĢlar ( + )
Birinci temettünün hesaplanacağı bağıĢlar
eklenmiĢ net dağıtılabilir dönem kârı
Ortaklara Birinci T emettü

Yasal Kayıtlara (YK) Göre
43.393.648,52
0
43.393.648,52
0
2.169.682,43
41.223.966,09

40.495.007,00
0
40.495.007,00
0
2.169.682,43
38.325.324,57
0
38.325.324,57
0

-Nakit

12.

-Bedelsiz

0

- T oplam
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan T emettü

0
0

13.

Yönetim kurulu üyelerine, çalıĢanlara vb.'e temettü

0

14.

Ġntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan T emettü

0

15.

0

16.

Ortaklara Ġkinci T emettü
Ġkinci T ertip Yasal Yedek Akçe

17.

Statü Yedekleri

0

18.

0

19.

Özel Yedekler
O LAĞANÜSTÜ YEDEK

20.

Dağıtılması Ö ngörülen Diğer Kaynaklar

0

GeçmiĢ Yıl Kârı
Olağanüstü Yedekler
Kanun ve Esas SözleĢme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler

0

0
0
0

DAĞITILAN KÂR PAYI O RANI HAKKINDA BĠLGĠ(1)
PAY BAġINA TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ

GRUBU

TO PLAM
TEMETTÜ
TUTARI (TL)

1 TL NO MĠNAL DEĞERLĠ HĠSSEYE
ĠSABET EDEN TEMETTÜ

BRÜT A

0

TUTARI
TL
0

O RAN
%
0

B

0

0

0

TO PLAM

0

NET A

0

0

0

B

0

0

0

TO PLAM

0

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖ NEM KÂRINA O RANI
O RTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)

O RTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ
NET DAĞITILABILIR DÖ NEM KÂRINA O RANI (%)

0,00

0
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