KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI
10.07.2018 TARĠHLĠ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN
AÇIKLAMALAR
1. AçılıĢ, BaĢkanlık Divanının oluĢturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a
yetki verilmesi
„‟Türk Ticaret Kanunu‟‟(TTK) ve „‟Sermaye ġirketlerinin 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.
Bu kapsamda Kiler Holding A.ġ.‟nin teklifi bulunmaktadır:
Toplantı BaĢkanlığı‟na Rasim Kaan Aytoğu‟nun
Oy Toplayıcılığına : Burak Gonce‟nin
Tutanak Yazmanlığı‟na. Serdar Öğer‟in seçilmeleri teklif edilmektedir. Genel Kurul‟un oylarına
sunarız.
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal
kayıtlara göre hazırlanmıĢ bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması
TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle
Merkezi Kayıt KuruluĢu‟nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, ġirketimiz
merkezinde ve www.kilergyo.com.tr Ģirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan
2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre
düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul‟da okunarak, ortaklarımızın görüĢüne ve onayına
sunulacaktır.
Bu hususta Kiler Holding A.ġ.‟nin teklifi bulunmaktadır:
a) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim KuruluĢu tarafından Sermaye Piyasası
Kurulu‟nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmıĢ konsolide olmayan finansal raporlar ile yasal
kayıtlara gore hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunmuĢ sayılmasını teklif ediyoruz.
b) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim KuruluĢu tarafından Sermaye Piyasası
Kurulu‟nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmıĢ konsolide olmayan finansal raporlar ile yasal
kayıtlara gore hazırlanan bilanço ve gelir tablosunu onayınıza sunarız.
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu
üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
Nahit Kiler‟in ibra edilmesi
Vahit kiler‟in ibra edilmesi
Ümit Kiler‟in ibra edilmesi
Kiler Holding A.ġ.‟nin ibra edilmesi (Kiler Holding A.ġ. adına Rasim Kaan Aytoğu temsil edecektir.)
Sami Çoban‟ın ibra edilmesi
Hüseyin Oflaz‟ın ibra edilmesi
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "ĠliĢkili
Taraflarla" yapılan iĢlemler hakkında bilgi verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:II-17.1 sayılı tebliğinin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden ĠĢlemler
baĢlıklı 10. Maddesi kapsamında “ĠliĢkili Taraflarla” 2017 hesap dönemi içerisinde yapılan iĢlemler
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hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir. ĠliĢkili Taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan iĢlemlere
iliĢkin bilgiler EK/1‟de sunulmuĢtur.
5. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi
kapsamında Ģirketin üçüncü kiĢiler lehine verilen Teminat, Rehin ve Ġpoteklere iliĢkin Genel
Kurula bilgi verilmesi.
ġirketimiz tarafından üçüncü kiĢiler lehine verilmiĢ olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler Genel
Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 399.
maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim ġirketi ve Portföy
Değerleme ġirketi seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında
Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim ġirketi “Güreli
Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ.” ve
SPK'nın III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul
Değerleme KuruluĢunun Seçimi" baĢlıklı maddesi uyarınca; ġirket portföyünde bulunan veya o yıl
içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
ilgili tebliğlerce tanımı yapılmıĢ ve yetki verilmiĢ değerleme hizmeti alınacak Ģirketler olarak
portföyümüzde bulunan her bir varlık için Reel Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ., 2018
yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Yetkin Gayrimenkul
Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. ile Reel Gayrimenkul Değerleme A.ġ. 'nin Portföy Değerleme
ġirketi seçimi kararları Genel Kurul onayına sunulacaktır.
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca ġirketin "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine
Uyum Raporu'nun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca ġirketin “Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum
Raporu Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine
Uyum Raporu EK/2‟te sunulmuĢtur.
8. Yönetim Kurulunun 2017 yılı kar dağıtım teklifinin görüĢülüp karara bağlanması
Yönetim Kurulunun 2017 yılı kar dağıtım teklifi ile Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve Ģirket
kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul‟un onayına
sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK/3‟te sunulmuĢtur.
9. ġirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu‟nca yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Uyarınca uyarınca, Genel Kurul onayına sunulan Yönetim
Kurulu‟nun 27.06.2017 tarihli 92 sayılı kararında belirtilen Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının 3 yıl
süre ile ve 3. Yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul‟a kadar görev yapmak üzere; 13186786774
T.C. kimlik numaralı Nahit Kiler‟in Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi, 13144788130 T.C. kimlik
numaralı Ümit Kiler‟in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi, 13183786838 T.C. kimlik numaralı
Vahit Kiler Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 5620385728 vergi numaralı Kiler Holding
A.ġ.‟nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Kiler Holding A.ġ.‟nin tüzel kiĢi temsilcisi olarak
50386249760 T.C. kimlik numaralı Rasim Kaan Aytoğu‟nun Yönetim Kurulu‟nda Kiler Holding A:ġ.
adına görev yapması, ayrıca toplantıda hazır bulunan 55963032148 T.C. kimlik numaralı Sami
Çoban‟ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 20192859040 T.C. kimlik numaralı
Hüseyin Oflaz‟ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmeleri oylamaya sunulacaktır.
10. 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.
11. 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
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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.
12. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl Ġçinde Yapılan BağıĢlar Hakkında
Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 Yılında Yapılacak BağıĢların Sınırının Belirlenmesi,
2016 yılı içerisinde yapılan bağıĢlar Genel Kurul‟un bilgisine sunulacaktır.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri: II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği‟nin 6‟ncı maddesi
gereğince, yapılacak bağıĢın sınırının, Esas SözleĢmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca
belirlenmesi ve yapılan bağıĢ ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması
zorunludur. Tebliğin 6. Maddesi 1 bendi gereği 2018 yılında yapılacak bağıĢın üst sınırı Genel Kurul
tarafından belirlenecektir.
13. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2017
yılında yapılmıĢ olan ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar 2018 yılında yapılan ilgili
alım, satım ve kiralama iĢlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar
Tebliği‟nin 37. Maddesi uyarınca 2017 yılında ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar 2018
yılında yapılan iĢbu madde hükmü kapsamındaki ilgili alım, satım ve kiralama iĢlemleri hakkında pay
sahiplerine bilgi verilecektir.
14. Dilekler ve kapanıĢ
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SERMAYE PĠYASASI
AÇIKLAMAR:

KURULU

DÜZENLEMELERĠ

KAPSAMINDA

YAPILAN

EK

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Kiler Holding A.ġ.
Diğer

Sermayedeki Payı (TL)
80.794.842,97
43.205.157,03

Sermayedeki Payı (%)
65,16
34,84

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 2017 yılı hesap döneminde gerçekleĢen veya 2018
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;
2017 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 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.
ġirket ile diğer iliĢkili taraflar arasındaki iĢlemlerin ve bakiyelerin detayları aĢağıda açıklanmıĢtır:

31.Ara.17
PeĢin
Alacaklar

Verilen Avanslar

Borçlar

ÖdenmiĢ
Giderler

Kısa
Vadeli
Ticari

Uzun
Vadeli
Ticari

Kısa
Vadeli
Ticari

1.660.396

-

-

-

-

-

-

11,732

-

-

-

19.845.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(72.022)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(707.102)

-

17,523

-

-

-

58.941.026

-

-

2.351.799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.572.392)

-

467

-

-

-

-

-

-

1.584.198

-

-

-

-

-

-

Tureks TaĢımacılık A.ġ.

-

-

-

-

-

(27.829)

-

Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ.

-

-

-

-

-

(1.151.698)

-

-

-

-

-

-

-

-

5.554.093

-

-

-

-

(5.459.021)

-

ĠliĢkili taraflarla olan bakiyeler

Uzun
Kısa Vadeli Kısa Vadeli
Vadeli
Ticari
Ticari
Ticari

Kısa
Vadeli
Ticari

Ortaklar
Kiler Holding A.ġ.
Nahit Kiler
Diğer iliĢkili Ģirketler
Kiler GYO A.ġ. Biskon Yapı A.ġ. Ortak GiriĢimi Kartal
Towers Projesi
Biskon Yapı A.ġ. (GüneĢli Projesi) (*)
Kiler GYO A.ġ. Biskon Yapı A.ġ.Ortak GiriĢimi
BahçeĢehir Projesi
Safir ÇarĢı Yönetim Hizmetleri A.ġ.(**)
Beyazçınar Yapı ĠnĢaat Emlak Yönetim Hizmetleri
Ltd.ġti.(***)
Ġstanbul Sapphire Residences, AVM ve Ana Gayrimenkul
Yönetimi
ġeker Gayrimenkul Yatırım ve ĠĢletmecilik A.ġ.

(*) Biskon Yapı A.ġ.ne olan kısa vadeli 707.102 TL tutarındaki ticari borç, Referans GüneĢli projesi için hakediĢ
tutarından oluĢmaktadır.
(**) Safir ÇarĢı Yönetim Hizmetleri A.ġ.‟den ticari alacakları Sapphire AVM ve seyir terası iĢletiminden Kiler
GYO payına düĢen kira ve iĢletme gelirlerinden oluĢmaktadır.
(***) Beyazçınar Yapı ĠnĢaat Emlak Yönetim Hizmetleri Ltd.ġti.‟ne olan kısa vadeli ticari borç Zonguldak AVM
projesinin hakediĢ tutarlarından oluĢmaktadır.
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ĠliĢkili taraflarla olan iĢlemler

HakediĢler
ve alımlar

Genel
yönetim
giderleri

Pazarlama
giderleri

Finansal
gelirler(**)

Kira
gelirleri

Kira
giderleri

Hasılat
payı
gelirleri(*)

Diğer
gelirler

7.407.752

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ortaklar
Kiler Holding A.ġ.
Diğer iliĢkili Ģirketler
Biskon Yapı A.ġ.
Beyazçınar Yapı ĠnĢaat Emlak
Yönetim Hizmetleri Ltd.ġti.
KLR ĠnĢaat Ticaret Ltd. ġti.
Safir Residences, Avm ve Ana
Gayrimenkul Yönetimi

(89.727.741) (1.422.770) (15.027.645)

1.873.662

-

-

-

-

(14.844.585)

-

-

-

-

-

-

-

2.023.482
-

-

-

-

-

-

-

Safir ÇarĢı Yönetim Hizmetleri A.ġ.

-

(93.992)

-

-

-

-

Kiler Lojistik Bina Site Yönetimi
Aras Elektrik Perakende SatıĢ
A.ġ.(***)
Tureks Tur Seyehat ve Organizasyon
A.ġ.

-

(7.587)

-

-

-

-

3.148.255
-

2.572.472
-

(4.068.939)

-

-

-

-

-

-

-

( 23.659)

-

-

-

-

-

-

-

1.873.662

9.431.234

-

3.148.255

4.157.968

(108.664.924) (1.524.349) (15.027.645)

(*)ġirket‟in 4 Mayıs 2012 tarihinde Biskon Yapı A.ġ‟nin Halk GYO ile yaptığı sözleĢmeden elde edeceği %
49,50 gelir payından tüm maliyet unsurları düĢüldükten sonra kalan net karın % 90'ı karĢılığında, söz konusu
gayrimenkul projesinin finansman, konsept ve dizayn, satıĢ ve pazarlama faaliyetlerinin yürütüleceği "ĠĢ
GeliĢtirme ve Kar PaylaĢımı Stratejik ĠĢ Ortaklığı" sözleĢmesi kapsamında projenin 31 Aralık 2017 tarihi
itibariyle gerçekleĢen Kiler GYO A.ġ.‟ne ait kar payı tutarıdır.
(**)ġirket alacakları için %9,00 oranı üzerinden vade farkı gelir elde etmektedir.
(***)Ġstanbul Sapphire AVM ve Konut yerlerinin 2017 yılı elektrik alımı Aras Elektrik ve Perakende SatıĢ
A.ġ.‟den yapılmaktadır. Elektrik bedeli Safir ÇarĢı Yönetim Hizmetleri A.ġ.‟ne yansıtılmaktadır.
Ek/2 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca ġirketin "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine
Uyum Raporu”

KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.
KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. (Kiler GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından usul
ve esasları belirlenen “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.
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55.203
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Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum çerçevesinde ġirketimiz bünyesinde
Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuĢtur.
Bu kapsamda; Kiler GYO‟nun, 1 Ocak - 31 Aralık 2017 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 raporumuzdan ve
Ģirketimizin kurumsal internet sitesi (www.kilergyo.com)‟nden de eriĢilebilmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ
2. Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü
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 Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü kurulmuĢtur. Pay sahiplerimiz söz konusu bölümle
temas kurarak Ģirketimiz ile iletiĢim kurabilmektedirler.
Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü, 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.
Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü 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.
Yatırımcı iliĢkileri bölümüne ait iletiĢim bilgileri aĢağıdaki gibidir;
Adı Soyadı
Ahmet
TEPEDELEN
Bölüm Yöneticisi
Serdar ÖĞER
Bölüm Üyesi

Adresi
Emniyet Evleri Mh.
Büyükdere Cad. No.1/1
Kağıthane Ġstanbul
Emniyet Evleri Mh.
Büyükdere Cad. No.1/1
Kağıthane Ġstanbul

Eski
Kat.7
Eski
Kat.7

Telefon
0212 456 70 00

Faks
0 212 690 00 00

Elektronik Posta
yi@kilergyo.com

0212 456 70 00

0 212 690 00 00

yi@kilergyo.com

Pay sahiplerinden dönem içinde Ģirketimize yapılmıĢ cevaplanmamıĢ yazılı baĢvuru bulunmamaktadır.
2017 yılında 691 adet yatırımcı görüĢmesi yapılmıĢtır. Sorular ağırlıklı olarak hisse performansı,
projelerin değerlendirilmesi, bedelsiz sermaye artırımı, genel kurul tarihi ve gündemi, temettü, hisse geri
alımı, portföy değeri ve gayrimenkul projelerimizin detayları 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 sermayesi her biri 1 TL itibari değerde 124.000.000 adet hisseden oluĢmaktadır.
Hisselerin 9.000.000 adet pay A grubu nama, 115.000.000 adet pay B grubu hamiline yazılıdır. A
grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim
Kurulu üyelerinin 2/3‟ü A grubu pay adaylar arasından ġirket Genel Kurulu tarafından seçilir.
4. Genel Kurul Bilgileri
2016 yılı olağan genel kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince esas sözleĢmenin “Genel Kurul
Toplantıları” maddesi uyarınca, Genel Kurula katılım MKK tarafından sağlanan elektronik ortam
üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
22.06.2017 tarihinde, saat 10:00 da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Kat:7
Kağıthane / ĠSTANBUL adresinde, Ġstanbul Ticaret Ġl Müdürlüğü'nün 31.05.2016 tarih ve 16380582 sayılı
yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Feyyaz Bal‟ın gözetiminde yapılmıĢtır.
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Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleĢmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de
ihtiva edecek Ģekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Ģirketimizin www.kilergyo.com internet
sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.‟nin Elektronik Genel Kurul
Sistemi‟nde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde
yapılmıĢtır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Ģirketin toplam 124.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden
124.000.000 adet hisseden 75.002 Türk Liralık sermayeye karĢılık 75.002 adet hissenin asaleten,
85.711.034,148 Türk Liralık sermayeye karĢılık 85.711.034 adet hissenin de vekaleten olmak üzere
85.786.036,148 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana
sözleĢmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaĢılması üzerine toplantı, Genel
Müdür‟ümüz Tarık Gürdil tarafından açılarak gündemin görüĢülmesine geçilmiĢtir.
Genel kurul öncesi pay sahipleri için genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmıĢ olup Ģirket
merkezinde ve www.kilergyo.com.tr adresindeki Ģirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine
hazır bulundurulmuĢtur.
Genel Kurul toplantısı ile ilgili toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve diğer genel kurul dökümanları ġirket
internet sitesinin “Yatırımcı Platformu” bölümünde yer almaktadır. Genel Kurul, dönem içerisinde
olağanüstü olarak toplanmamıĢtır.
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.
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 2016 yılı kar dağıtımına iliĢkin olarak;
ġirketimizin, TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan dönem karından
"vergi gideri", ve "birinci tertip yedek akçe" tutarlarının düĢülmesi ve "bağıĢ" tutarının eklenmesi yoluyla
hesaplanan 180.757.100,12 TL tutarındaki net dönem zararının ve TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan
finansal tablolarda bulunan 313.095.671 TL net dönem karının olağanüstü yedeklere eklenmesine karar
verildiğinden kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurulun onayına sunularak kabul edilmiĢtir.
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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.
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.) 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
Faaliyetlerimiz
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri ve ġirket Üst Yönetimi Hakkında Bilgi
Ana sözleĢme, Ġzahname ve Sirküler
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu
Finansal Raporlar, Portföy Tabloları
Genel Kurul Bilgileri, Ticaret Sicil Bilgileri
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Gayrimenkul Değerleme Raporları
Fiyat Tespit Raporu
Özel Durum Açıklamaları
Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, BağıĢ ve Yardım Politikası
Duyurular, Yatırımcı Sunumları
Ġnsan Kaynakları Politikası, Sosyal Sorumluluk ve Etik Kurallar
Bilgi Toplumu Hizmetleri
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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 insiyatife 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
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.
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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.
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.
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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
Görevi
Nahit Kiler
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Vahit Kiler
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Ümit Kiler
Yönetim Kurulu Üyesi
Kiler Holding A.ġ.
Yönetim Kurulu Üyesi
Sami Çoban
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Oflaz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
NAHĠT KĠLER -YÖNETĠM KURULU BAġKANI
26.06.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiĢtir.
Nahit Kiler, 1965 yılında Bitlis‟te doğdu 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. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Nahit Kiler‟in Ģirket dıĢında aldığı görevler aĢağıdaki gibidir;
GRUP
FĠRMA
ĠÇĠ/DIġI
Kiler Holding A.ġ.
Grup Ġçi
Biskon Yapı A.ġ.
Grup Ġçi
Safîr ÇarĢı Yönetim Hizmetleri A.ġ.
Grup Ġçi
Kilerasya Gayrimenkul Yatırımları ve ĠnĢaat
Grup Ġçi
A.ġ.
Kiler GYO A.ġ.
Grup Ġçi
KLR Elektrik Enerjisi Toptan SatıĢ A.ġ.
Grup Ġçi
Gülkar Enerji Üretim ve Tic. A.ġ.
Grup Ġçi
Nuve Elektrik Üretim A.ġ.
Grup Ġçi
Ayone Enerji Üretim A.ġ.
Grup Ġçi
Bist Enerji Üretim A.ġ.
Grup Ġçi
ġeker Gayrimenkul Yatırım ve ĠĢletmecilik
Grup Ġçi
A.ġ.
Yayla Etçilik Besicilik A.ġ.
Grup Ġçi
Bağcı Sebze Meyve Tar.Ür.Su Ür.Hayv.
Grup Ġçi
A.ġ.

GÖREVĠ
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı

Nahit Kiler, aynı zamanda BETAV ve GYODER üyesidir.
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VAHĠT KĠLER -YÖNETĠM KURULU BAġKAN YARDIMCISI
26.06.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiĢtir.
Vahit Kiler, 24 Aralık 1966'da Bitlis'te doğdu. Ġlk, orta ve lise öğrenimini Bitlis'te tamamladı. 22 – 23 ve
24. dönemde Bitlis Milletvekili seçildi. Vahit Kiler, evli ve 4 çocuk babasıdır. Vahit Kiler‟in Ģirket
dıĢında aldığı görevler aĢağıdaki gibidir;
FĠRMA

GRUP
ĠÇĠ/DIġI
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi

Kütahya ġeker Fabrikaları A.ġ.
Ayone Enerji Üretim A.ġ.
Biskon Yapı A.ġ.
Gülkar Enerji Üretim ve Tic. A.ġ.
Nuve Elektrik Üretim A.ġ.
KLR Elektrik Enerjisi Toptan SatıĢ A.ġ.
ġeker Gayrimenkul Yatırım ve ĠĢletmecilik
Grup Ġçi
A.ġ.
Kiler GYO A.ġ.
Grup Ġçi
Kiler Holding A.ġ.
Grup Ġçi

GÖREVĠ
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili

ÜMĠT KĠLER -YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
26.06.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiĢtir.
Ümit Kiler, 1970 yılında Bitlis‟te doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, liseyi Ġstanbul'da tamamlayan
Ümit Kiler Ġstanbul Aydın Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesinden mezun olmuĢtur. ĠnĢaat, enerji, turizm ve
Ģeker sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Kiler Holding A.ġ.‟nin de Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliğini
yürütmektedir. Hikmet Kiler Vakfı‟nın kurucularındandır. Ümit Kiler‟in Ģirket dıĢında aldığı görevler
aĢağıdaki gibidir;
FĠRMA
Bağcı Sebze Meyve Tar.Ür.Su Ür.Hayv.
A.ġ.
Kütahya ġeker Fabrikaları A.ġ.
Aras Elektrik Dağıtım A.ġ.
Relaks Yiyecek Ġçecek Hizmetleri A.ġ.
Yayla Etçilik Besicilik A.ġ.
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.ġ.
Biskon Yapı A.ġ.
Kilerasya Gayrimenkul Yatırımları ve
ĠnĢaat A.ġ.
Turkes Tur Seyahat ve Organizasyon A.ġ.
Tureks Turizm TaĢımacılık A.ġ.
Kiler GYO A.ġ.
Kiler Holding A.ġ.

GRUP
ĠÇĠ/DIġI
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi
Grup Ġçi

GÖREVĠ
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkan Üyesi
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

TOBB, BETAV, BĠGĠAD üyesi, MÜSĠAD DıĢ ĠliĢkiler Komisyon BaĢkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü
üyesi olan Ümit Kiler evli ve dört çocuk babasıdır.
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KĠLER HOLDĠNG A.ġ. TEMSĠLEN RASĠM KAAN AYTOĞU -YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
ġirketimizin 03.05.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre
zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun
363.maddesi uyarınca Kiler Holding A.ġ.'nin Tüzel KiĢi Temsilcisi olarak Rasim Kaan Aytoğu görevini
sürdürmektedir.
Rasim Kaan Aytoğu 1961 yılında Ġzmir KarĢıyaka'da doğdu. Ġlk ve orta eğitimini KarĢıyaka'da, lise
eğitimini Ġzmir Atatürk Lisesi‟nde tamamladı. 1982'de University of Illinois, ABD, Endüstri
Mühendisliği'nden mezun oldu. 1985'te aynı üniversiteden Endüstri Yüksek Mühendisliği'nden Ģeref
listesinde baĢarı ile mezun oldu. 1988'de BaĢbakanlık tarafından gönderildiği Harvard Universitesi, ABD
ĠĢletme Yönetimi Programını, 1989'da Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından gönderildiği
BirleĢik Krallık Kamu Ġdaresi Enstitüsü, Ġngiltere'de Kamu Yönetimi – Uluslararası Finansman
Programı'nı bitirdi. 1994'te Pacific Western Universitesi, ABD'de finans doktorasını tamamladı.
T. C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı'nda 1988-1989'da Planlama Uzmanı, 19901993'de Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Direktörü olarak, 1994-1996'da T. C. Gazi Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi olarak, 1996-1998'de Ġstanbul Altın Rafinerisi, Kurucu Yönetim
Kurulu BaĢkanı, 1995-1999'da Ġstanbul Altın Borsası, Kurucu Genel Sekreteri, 1997-1998'de T.C.
BaĢbakanlık, BaĢbakan BaĢmüĢaviri, 2002-2003'te Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ĠĢtirakler Daire
BaĢkanı, ĠSTAÇ, ĠSTON, BELTUR, ĠGDAS, KÜLTÜR A.ġ. Ģirketlerinde Yönetim Kurulu BaĢkanı,
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2005'te Ġstanbul'da Global Gayrimenkul
GeliĢtirme Yatırım ve MüĢavirlik ġirketi'nde CEO, 2005-2010'da Dubai'de Tanmiyat Yatırım Holding
Grubu'nda Ġcra Kurulu BaĢkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012'de Cidde ġehri Kentsel GeliĢim
Yatırım Holding'te Finansman Grup BaĢkanı (CFO) ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet verdi.
ġu an Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiler Holding ġirketler
Grubu‟nda Finansman Grup BaĢkanı (CFO) görevlerini yürütmektedir.
Aytoğu‟nun finansman yapılanması ve iktisat konularında ABD ile Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Körfez
ülkelerinde Ġngilizce gerçekleĢtirmiĢ olduğu konferanslar ve seminerler ile Ġngilizce, Türkçe ve Arapça
yayınlanmıĢ birçok makaleleri ve akademik çalıĢmaları bulunmaktadır. Çok iyi derecede Ġngilizce
bilmektedir.
SAMĠ ÇOBAN -BAĞIMSIZ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
26.06.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiĢtir.
Sami ÇOBAN A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun olmuĢtur. ĠĢ hayatına Maliye
Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak baĢlamıĢtır. Daha sonra sırası ile Çağlayan ġirketler Grubu Yönetim
Kurulu Üyeliği Mali Koordinatörlüğü, Mustafa Tatlıcı ġirketler Grubu Mali Koordinatörlüğü ve BeĢiktaĢ
Futbol Yatırımları San. Tic. A.ġ. Genel Müdürlüğü ve BeĢiktaĢ Jimnastik Kulübü Genel Koordinatörlüğü
yapmıĢtır. Mevcut durumda Yeminli Mali MüĢavirlik ve Kiler GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
yapmaktadır.
HÜSEYĠN OFLAZ - BAĞIMSIZ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
26.06.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilmiĢtir.
Hüseyin Oflaz,1970 yılında Osmaniye‟de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ġehir ve
Bölge Planlama bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 2001 yılında Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme
Fakültesi, ĠĢletme Ġktisadi Enstitüsü yönetici geliĢtirme programında yöneticilik eğitimi aldı. Ardından
2003 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Mahalli Ġdareler bölümünü bitirdi. Yüksek
Lisansını “Özel Hukuk” alanı üzerine 2013 yılında Kadir Has Üniversitesinde tamamlamıĢtır. 1996 yılı
itibariyle, Ġmpo Ġmar A.ġ. kurucu ortağı olup, aktif olarak görevini sürdürmektedir.
2004-2010 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Teknik BaĢkan Yardımcısı olarak görev yapmıĢtır.
2010 yılında yatırımcıların gayrimenkul yatırımlarının kolaylıkla ve güvenilir biçimde takip edilebilmesi
için ĠMPOMES mülk eriĢim sistemini kurmuĢ olup kurucu baĢkan olarak devam etmektedir. ġirket
yöneticiliğinin yanı sıra 2009 yılı itibariyle MĠAD yönetim kurulu üyesi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
(GYODER) üyeliği ve Y.T.Ü Vakfının yönetim kurul üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve iki
çocuk babasıdır.
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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 BaĢkanı: Sami Çoban
Komite Üyesi : Hüseyin Oflaz
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.
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.
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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 : Hüseyin Oflaz
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 ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim
Komitesince yürütülmesine karar verilmiĢtir.
Komite BaĢkanı : Hüseyin Oflaz
Komite Üyesi : Rasim Kaan Aytoğu
Komite Üyesi : Ahmet Tepedelen
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
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.
4-Riskin Erken Saptanması Komitesi
22 ġubat 2013 tarihinde 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulmuĢ, çalıĢma esasları belirlenmiĢtir.
Komite BaĢkanı: Sami Çoban
Komite Üyesi : Rasim Kaan Aytoğu
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.
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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,
18.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.
19. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması
ġirketimizin maruz kaldığı baĢlıca riskler;
1) Finansal riskler (kredi, kur, faiz, likidite ve sermaye riski),
2) Operasyonel riskler
3) Hukuki riskler
olarak üç ana baslıkta takip edilmektedir.
22 ġubat 2013 tarihinde 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulmuĢ, çalıĢma esasları belirlenmiĢtir.
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.
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20. 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.
21. 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
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.
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Ek/3 Kar Dağıtım Tablosu
Kiler GYO A.ġ. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye

124.000.000,00

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

9.055.512,89

Esas sözleĢme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliĢkin bilgi

Yoktur

SPK’ya Göre
3.

Dönem Kârı

4.

Ödenecek Vergiler ( - )

5.

Net Dönem Kârı ( = )

6.

GeçmiĢ Yıllar Zararları ( - )

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

8.

NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KÂRI (=)

9.

Yıl içinde yapılan bağıĢlar ( + )

10.

Birinci temettünün hesaplanacağı bağıĢlar eklenmiĢ
net dağıtılabilir dönem kârı

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

313.095.671

180.757.100

0

0

313.095.671

180.757.100

0

0

0

0,00

313.095.671

0,00

1.724.685
314.820.356

11.
Ortaklara Birinci Temettü

0

-Nakit
-Bedelsiz

0

- Toplam

0

12.
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

0

13.
Yönetim kurulu üyelerine, çalıĢanlara vb.'e temettü

0

14.

Ġntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

0

15.

0

16.

Ortaklara Ġkinci Temettü
Ġkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

17.

Statü Yedekleri

0

18.

Özel Yedekler

0

19.
20.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0

0

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

0
0
0

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

GRUBU

TOPLAM
TEMETTÜ
TUTARI (TL)

1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ HĠSSEYE
ĠSABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI
TL

ORAN
%

BRÜT A

0

0

0

B

0

0

0

TOPLAM

0

A

0

0

0

B

0

0

0

TOPLAM

0

NET

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)
0,00

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġLAR EKLENMIġ
NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
0
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