
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
26.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 
 

Sayın Pay Sahiplerimiz, 

2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 

2014 Çarşamba günü saat 11:00’de Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No.1 Fındıklı, İstanbul 

adresindeki Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri’nin 

davet edilmesine  Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. (*) 

Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için 

paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Pay 

Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat 

katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır. 

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden katılmak isteyen Pay 

Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli 

elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları 

gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya 

temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” 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. 

Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda katılamayacak Pay Sahiplerimiz ise, kendilerini vekaleten temsil 

ettirmek istedikleri takdirde, vekaletnamelerini ekli forma göre hazırlamaları veya vekaletname formu 

örneğini Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin internet sitesi www.tskbgyo.com.tr'den temin ederek 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya 

pay sahibi ortağın noter onaylı imza şirkülerini vekaletname formu ile birlikte Şirketimize tevdi etmeleri 

gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS’den vekil tayini durumunda Ek-3’deki formun 

kullanılması şartı aranmaz. 

Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, Anonim 

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde 

yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri 

gerekmektedir. 

Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri ve tüm 
bağımsız denetleme raporları, diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz merkez 
adresinde ve Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde Pay Sahiplerimizin 
incelemesine hazır bulundurulacaktır.                                    
          Saygılarımızla,  

          Yönetim Kurulu 
 

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet 

için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 

http://www.tskbgyo.com.tr/
http://www.tskbgyo.com.tr/


SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK 
AÇIKLAMALAR: 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği(II.17.1)” uyarınca yapılması gereken ek 
açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır. 

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 

Şirket’in güncel ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:  

 
Sermaye Bilgileri  
 
Çıkarılmış Sermaye : 150.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye : 200.000.000 TL  
 
Ortaklık Yapısı 
 

 

Pay 
Tutarı(TL) Oran (%) 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 88.500.000  59,00 

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 2.000.000  1,33 

TSKB Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı 1.150.000  0,77 

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 450.000  0,30 

TSKB Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emeklilik Vakfı 400.000  0,27 

Halka Açık* 57.500.000  38,33 

Toplam 150.000.000  100,00 

 
* Halka açık payların 31.12.2013 itibariyle 7.763.100 adedi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye (TSKB) ait olup, 
TSKB’nin sermayemizdeki toplam payı %64,18’dir. 

 
Şirketin sermayesi her biri 1 TL itibari değerde 150.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Sermaye 
içerisinde, 10.000.000 TL’ye karşılık gelen A Grubu hisseler ile, 4.091.111 TL’lik B Grubu hisseler 
nama yazılı olup, bakiye 135.908.889 TL’lik C Grubu hisselerin tamamı hamilinedir. C Grubu 
hamiline payların 57.500.000 TL’lik kısmı Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. A ve B Grubu 
payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları bulunmaktadır.  
 
2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri 
Hakkında Bilgi:  

Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 
2014 yılı hesap dönemi için planladığı, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen veya etkileyecek 
yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. 

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına 
İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 

2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize 
söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir. 
 
 



26.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 
GÜNDEMİNE 

İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

1-Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve 
Toplantı Tutanaklarının imzası için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul 
Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile halen yürürlükteki Şirketimiz Esas Sözleşmesi 
çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.  
 
Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa 
geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu onaya sunulacaktır. 
 
2-Şirketin 2013 yılı hesap ve muamelelerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet 
Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporunun 
okunması ve müzakeresi, 
 
2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Beyanının da yer aldığı Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Merkezinde ve 
www.tskbgyo.com.tr adresinde, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Ortaklarımızın 
incelemesine sunulmuş olup, söz konusu raporlar Genel Kurul’da okunarak Ortaklarımızın 
görüşüne ve onayına sunulacaktır.  
 
3-Şirketin 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,  
 
2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin bilanço, gelir tablosu, kar ve zarar cetvelleri, SPK düzenlemeleri 
ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Merkezinde ve www.tskbgyo.com.tr 
adresinde, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Ortaklarımızın incelemesine sunulmuş 
olup, Genel Kurul’da okunarak Ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 
 
4-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası, 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, 
işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 
5-2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar 
dağıtımına ilişkin olarak aldığı kararlar uyarınca, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul 
Kanunu esaslarına göre dağıtılabilir herhangi bir kar oluşmaması nedeniyle Yönetim Kurulu 
tarafından kar dağıtımı yapılmaması hususunda alınan karar Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
Konu ile ilgili olarak 28.02.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklama 
yapılmıştır. 
 
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu 
üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine 
sunulması, 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince Yönetim 
Kurulu Üyeleri için seçim yapılacaktır.  

http://www.tskbgyo.com.tr/
http://www.tskbgyo.com.tr/


 
A ve B grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 
Yönetim Kurulu üyelerinin sadece biri B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve 
geriye kalan diğer tüm üyeler ise A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. 
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.  
 
Şirketimizde halihazırda Kurumsal Yönetim Komitesi mevcut olduğundan, ayrıca Aday Gösterme 

Komitesi oluşturulmamıştır. 4.5.1 numaralı ilke çerçevesinde Aday Gösterme Komitesinin 

görevini, Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Şirketimizin yönetim kurulu üye aday 

listesi  Aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.  

Ufuk Bala Yücel: Ufuk Bala Yücel, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 

Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1987 yılında 

başladığı bankacılık kariyerinde Interbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Finansbank’ta çeşitli görevler 

üstlendikten sonra 2001 yılında TSKB’de Krediler Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda 

TSKB Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Yücel ayrıca, TSKB 

GYO’da 2007 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesidir ve 2011 Mart ayından bu yana da 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. 

Mustafa Göktaş: Boğaziçi Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği bölümünden Lisans ve İktisat 

bölümünden ise Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Bankacılığa 1996 yılında Koçbank'ta Mali 

Kontrol Uzmanı olarak başlamıştır. 2006 yılında Mali Kontrol Grup Yöneticisi olarak katıldığı 

TSKB'de, 2008 yılında Mali Kontrol Müdürlüğü'ne terfi etmiştir. Mustafa Göktaş, TÜRMOB'dan 

SMMM belgesine sahiptir. 2011 yılı itibarı ile TSKB GYO Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 

Özlem Bağdatlı: Özlem Bağdatlı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden  1995 yılında 

mezun olmuştur. Hukuk Bürosunda serbest avukat olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2003 

yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’na katılan Özlem Bağdatlı, banka Hukuk İşleri 

Müdürlüğünde çeşitli pozisyonlarda görevde bulunmuştur. TSKB’de 2013 yılında Hukuk İşleri 

Müdürü olarak atanmış olup halen bu unvanla görevini sürdürmektedir. 

Fuat Sönmez: Fuat Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği  Bölümü mezunudur. 

1997 yılında TSKB’de çalışma hayatına başlayan Sönmez banka içinde Bilgi Teknolojileri 

Koordinatörlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde değişik pozisyonlarda görevlerde 

bulunmuştur. 2013 yılında İç Kontrol Departman Müdürü olarak atanmış olup halen bu görevini 

devam ettirmektedir. 

Nurlan Erol: Nurlan Erol, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü 1994 

yılı mezunudur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümünde tamamlamıştır. 

1994 yılında YKB’de mali analist olarak çalışma hayatına başlayan Erol, 1995 yılında TSKB 

bünyesine katılmıştır. Sırasıyla Mali Analiz, Kurumsal Pazarlama, Krediler ve Proje Finansmanı 

bölümlerinde değişik pozisyonlarda görev alan Erol halihazırda TSKB’de Kredi İzleme Müdürü 

olarak görev yapmaktadır.  

Ali Rıza Keskinalemdar: (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı) Ali Rıza Keskinalemdar, 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden lisans derecesiyle mezun olduktan sonra Akbank'ta 

mali analist yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Uzun yıllar aynı bankanın çeşitli birimlerinde 

yöneticilik dahil birçok görev yaptıktan sonra emekli olmuştur. Keskinalemdar, 2010 yılında 

TSKB GYO'da bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. 



İbrahim Ümit Seğmen:  (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı) 1956 İstanbul doğumlu 
olan Ümit Seğmen öğrenimini 1975–1980 yılları arasında İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde 
tamamlamış, 1980–1982 yıllarında ise İTÜ İşletme Fakültesi’nde  yüksek lisans yapmıştır. Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’de 1982-2003 yılları arasında müşavir, Uzman ünvanıyla projelerin 
teknik değerlendirme ve ekspertiz alanlarında çalışmış olup, 2012 yılında TSKB GYO’da bağımsız 
yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir . 
 
7-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek tahsisatın tespiti, 
 
TTK ve Yönetmelik hükümleri ve halen yürürlükteki Esas Sözleşmemizin 15. maddesi 
çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler Genel Kurul’ca belirlenecektir. 
 
8-Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun seçilmesi, 
 
28.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararında; Şirketimizde halen bağımsız finansal denetim ve 
bilgi sistemleri denetimi hizmeti veren bağımsız denetim şirketi “Akis Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin, 2014 faaliyet yılında da aynı hizmetleri 
almak üzere seçilmesine karar verilmiş, Şirket Genel Kurulu’nun onayına sunulacaktır. 
 
9-Şirket’in yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2014 yılında yapılacak 
bağışların üst sınırının belirlenmesi, 
 
SPK mevzuatı gereğince yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması 
gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme 
amacını taşımaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2013 
yılında; Şirketimizin Pendorya Alışveriş Merkezi dolayısı ile üyesi olduğu AYD (Alışveriş Merkezi 
Yatırımcılar Derneği); Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında okul yapımı için Giresun İli Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne taahhüt edilen bağışa Şirketimizce; 12.000 TL nakit ile iştirak edilmiştir. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurulca belirlenmesi 
hükmü gereğince 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Genel Kurul karar verecektir. 
 
10-Şirket’in yenilenen Kar Dağıtım Politikası’nın Genel Kurul’un onayına sunulması, 
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince açıklanan Kar Dağıtım Politikası'nın Şirketimiz Yönetim 
Kurulunca aşağıda yazılı şekilde güncellenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar 
verilmiştir. Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurulca onaylanmasını takiben yürürlüğe girecektir. 
 
11-Şirket’in yenilenen Bilgilendirme Politikası’nın bilgiye sunulması,  
 
Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın aşağıda yazılı şekilde güncellendiğinden SPK Kurumsal 
Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde 
Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bilgilendirme 
Politikası ekte sunulmuştur. 
  
 
12-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun  395. ve 396. maddelerinde yer 
alan işlemler hakkında izin verilmesi, 
 
Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK’nın, “Şirketle Muamele Yapmak Yasağı” başlıklı 395. maddesi 
ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi 
hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 



13-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ‘nin 1.3.6. maddesinde yer alan 
işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,  
 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. maddesi; “Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye 
kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek 
önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren 
ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan 
bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler 
hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir” hükmünde yer alan işlemler varsa Genel Kurul’a bilgi 
verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme 
amacını taşımaktadır. 
 
14- Dilek ve temenniler. 
 



EKLER:  
 
EK-1 TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kar Dağıtım Politikası: 
 

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşme’nin 29. Maddesinde düzenlenmiştir.  

Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. 

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

Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi 

gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit 

olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan 

varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde 

dağıtılır: 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

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

buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

Birinci Temettü 

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak 

matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla 

Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci 

temettü ayrılır.   

İkinci Temettü 

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

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

bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak 

ayırmaya yetkilidir. 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının   (c)  bendi gereğince ikinci tertip 

kanuni yedek akçe ayrılır.  

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına 

ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar 

verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 

f)Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı 

avansı dağıtılabilir. 



Şirket Esas Sözleşmesi'ne istinaden, yıllık karın ortaklara ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine 
Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket Esas Sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak 
dağıtılan karlar geri alınamaz.  Türk Ticaret Kanunu 512. maddesi hükmü saklıdır.   

Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen 
ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben 
gerçekleştirilir. 
 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bağımsız yönetim kurulu üyelerine 
kar payı ödemesi yapılmaz. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayına sunacağı kar dağıtım tekliflerinde, 

 Pay sahiplerinin beklentileri ile Şirketin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin 
bozulmaması ve  

 Şirketin karlılık durumunu dikkate almak suretiyle dağıtılabilir karın en az Sermaye 
Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenmiş asgari oranlarda nakit olarak veya bedelsiz hisse 
senedi şeklinde dağıtılması  

esaslarına dayalı bir kar dağıtım politikası benimsemiştir. 

Yenilenen "Kar Dağıtım Politikası", 28 Şubat 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
Toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 



EK-2 TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bilgilendirme Politikası  
 

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

A. Amaç ve Kapsam 

Bu politikanın amacı, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (TSKB GYO) geçmiş 

performansının yanı sıra gelecekle ilgili plan ve beklentileri ile strateji, hedef ve vizyonuna ilişkin 

olarak, pay sahiplerinin, yatırımcıların ve menfaat sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) ve 

Tebliğleri , Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve hisse senetlerimizin işlem görülmekte olduğu Borsa 

İstanbul (BİST) Mevzuatı  ve diğer ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler uyarınca, zamanında, 

tam, doğru ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamaktır. 

 

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından 

bilinen ve "ticari sır" özelliği taşımayan faaliyete ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve 

veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır. 

 

B. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları  

 

TSKB GYO tarafından bilgilendirme politikası kapsamında aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılır: 

 Özel Durum Açıklamaları  

 Periyodik olarak Borsa İstanbul’a iletilen Mali Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız 

Denetim Raporu  

 Faaliyet Raporları  

 Kurumsal web-sitesi (www.tskbgyo.com.tr)  

 Kamuyu Aydınlatma Platformu  

 Merkezi Kayıt Kuruluşu 

 Yatırımcı ve Analist Toplantıları  

 Basın bültenleri  

 Basın toplantıları  

 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

 

 

http://www.tskbgyo.com.tr/


C. İçsel Bilgi 

 

İçsel bilgi, Şirket tarafından ihraç edilmiş  sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların 

yatırım kararlarını etkileyebilecek  somut bir olaya ilişkin, rasyonel bir yatırımcının yatırım kararını 

alırken anlamlı kabul edebileceği, kamuya açıklanmamış durumlarla ilgili, sermaye piyasası 

araçlarının alım satımında kullanılması durumunda kullanıcısına bu bilgiden haberi olmayan diğer 

yatırımcılara nazaran avantaj sağlayabilecek, kamuya açıklandığı takdirde söz konusu sermaye 

piyasası aracının değerinde veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki yaratabilecek 

bilgilerdir. 

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması 

sürecinde ve özel durumun oluşumundan Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına 

kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda 

bilgilendirilirler. Genel ilke olarak, Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, 

özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle 

paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış 

olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin 

sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. 

Şirket veya şirket nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, iş akdi ile veya başka 

şekilde kendilerine bağlı çalışan ve içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bir listesini SPK'nın "Özel 

Durumlar Tebliği" çerçevesinde hazırlar. İçsel bilgilere erişimi olanların listesinin, değişen proje ve 

konular kapsamında sürekli güncel tutulması esastır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi 

kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur. Listede yer alan kişilerin içsel bilginin korunması 

konusunda yazılı olarak bilgilendirilmesi esastır. 

D. Geleceğe Yönelik Bilgilerin Açıklanması 

Özel Durumlar Tebliği’nde geleceğe yönelik değerlendirmeler, “geleceğe ilişkin içsel bilgi 
niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile 
finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Söz konusu değerlendirmelerin basın-yayın organları veya diğer iletişim 
yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, duyurunun eş zamanlı olarak KAP 
aracılığıyla da açıklanması gerekmektedir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış 
değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında da kamuya açıklama yapılmaktadır.  

 
Geleceğe yönelik beklentiler, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Genel 
Müdürlüğün yazılı onayı ile kamuya açıklanmaktadır.  
 

E. Pay Sahipleri İle İletişim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler 

  

Şirkete yönelik olarak gelen her tür bilgi talebi , ticari sır  niteliğinde olup olmadığı ve SPK 

Kurulu'nun Özel Durumlar (II-15.1) Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası 

araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek 

 



 Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,  

 Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve Üyeleri 

 Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve üyeleri,  

 Genel Müdür,  

 Yatırımcı İlişkileri Bölümü  

tarafından yazılı, elektronik ortamda veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında 

kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirket çalışanları kendilerine 

yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne  yönlendirirler. 

F. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler 

Özel Durumlar Tebliği’nde tanımlanan idari Sorumluluğu bulunan kişiler Şirketimizde Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Bölüm Müdürlerinden oluşmaktadır. Bu kişiler, aynı zamanda 
“İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi”nde de yer almaktadır.  
 

G. Yetki ve Sorumluluk  

TSKB GYO, Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup; Politikanın 
izlenmesi, gözetilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. 
Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu  Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülür. 
Sözkonusu Bölümün yetkilileri Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve 
Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını ifa ederler.  
 

H. Yürürlük  

22.03.2010 tarih ve 102 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve Şirketin halka arzıyla 
birlikte yürürlüğe giren Bilgilendirme Politikası, 28.02.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında mevcut haliyle güncellenmiştir.  



Ek.3. VEKALETNAME 
 

VEKALETNAME 

                                TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

 

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin 26.03.2014 günü, saat 11.00’de "Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. 

Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul” adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda 

beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıt ılan 

..............................................................’yi vekil tayin ediyorum. 

 

Vekilin(*);  

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı 

belirlenmelidir.  

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem 

maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel 

kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.  

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 

1.    

2. 
   

3. 
   

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy 

verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  

 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

 

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

 

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer 

alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  

 

İMZASI 


