TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30.03.2012 TARİHİNDE YAPILACAK 2011 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde saat
15:00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad.
Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat
veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantımıza medya
ve menfaat sahipleri davetlidir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul
adresinde bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’den, Şirket merkezimizden veya
www.tskbgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri IV No. 8 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce
onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantımızda açık
oylama yapılacaktır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında
saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nın (www.mkk.gov.tr) 2007/28 numaralı Genel Mektup eki
“MKS
iş
ve
Bilişim
Uygulama
ilke
ve
Kuralları
kitapçığının”
http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/isbilisim.pdf adresinde yer
alan Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve
kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini
blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı
sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşu Raporu, Bilanço, Kar/Zarar cetvelleri ve karın dağıltılması ile ilgili teklif toplantı
tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve www.tskbgyo.com.tr adresindeki
şirket internet sitesinden tetkike sunulacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK
AÇIKLAMALAR:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Anonim
Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği” ve Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu
bölümde sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirket’in 31.12.2011 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:
Sermaye Bilgileri
Çıkarılmış Sermaye
Kayıtlı Sermaye

: 150.000.000 TL
: 200.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
TSKB Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Vakfı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
TSKB Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emeklilik Vakfı
Diğer
Halka Açık*
Toplam

Pay
Tutarı(TL) Oran (%)
88.500.000
59,00
2.000.000
1,33
1.150.000
449.998
400.000
2
57.500.000
150.000.000

0,77
0,30
0,27
0,00
38,33
100,00

* Halka açık payların 31.12.2011 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 İMKB’de işlem görmektedir. A ve B Grubu payların,
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları bulunmaktadır. Yedi kişilik
Yönetim Kurulu üyelerinin altısı A Grubu, biri ise B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar
arasından seçilir.

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet
Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya

2012 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:
2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize
söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki
verilmesi,
2. Şirketin 2011 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu
ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi konusunda
karar alınması,
4. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde
etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmaması konusunda karar alınması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri
konusunda karar alınması,
6. Denetçilerin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar
alınması,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev
sürelerinin tespiti,
8. Yeni Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin 4.6.2. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim
Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine
sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretler konusunda karar
alınması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen
hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
12. Şirketin yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili SPK tebliği uyarınca ortaklara bilgi
verilmesi,
13. Şirket Ana Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 11. Maddesinin,
“Özellik Arz Eden Kararlar” başlıklı 14. Maddesinin ve “İlanlar” başlıklı 27. Maddesinin, Tadil
Metninde yer alan şekilde tadil edilmesi,
14. Dilekler ve öneriler.

EKLER:
EK-1 2011 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisi:
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 Yılı
Kar Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

150.000.000,00

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

152.670,00

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza
ilişkin bilgi

Yoktur
SPK’ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

-2.837.538,00

-22.785.206,53

0,00

0,00

-2.837.538,00

-22.785.206,53

3.

Dönem Kârı

4.

Ödenecek Vergiler ( - )

5.

Net Dönem Kârı ( = )

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0,00

-5.658.036,44

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

0,00

0,00

Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)

0,00

-22.785.206,53

Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-)

0,00

.

Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+)

0,00

8/(d)

Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları

8/(a)
.

Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları
Dikkate

8/(b)
.
8/(c)

.

Dikkate
Alınmamış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
(=)

9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

10.

Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar

11.

0,00
0,00

eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı

0,00

Ortaklara Birinci Temettü

0,00

-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
12.

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan

0,00

Temettü
13.

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e
temettü

0,00

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

0,00

15.

Ortaklara İkinci Temettü

0,00

16.

İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

0,00

17.

Statü Yedekleri

0,00

0,00

18.

Özel Yedekler

0,00

0,00

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

0,00

0,00

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0,00

0,00

-

Geçmiş Yıl Kârı

-

Olağanüstü Yedekler

-

Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU

TOPLAM TEMETTÜ

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ

TUTARI (TL)

HİSSEYE İSABET EDEN
TEMETTÜ

BRÜT

NET

TUTARI

ORAN

(TL)

(%)

A

0,00

0,00

0

B

0,00

0,00

0

C

0,00

0,00

0

TOPLAM

0,00

A

0,00

0,00

0

B

0,00

0,00

0

C

0,00

0,00

0

TOPLAM

0,00

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
DAĞITILAN

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET
DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)

KÂR PAYI
TUTARI (TL)

0

0,00

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

EK-2 Ana Sözleşmenin ilgili madde değişikliklerini içeren tadil metni:

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 11 : Şirket’in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret
Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından
bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz 7 üyeden
oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir
başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere
bir başkan vekili seçer.

MADDE 11: Şirket’in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için
seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada
görevli olmayan 7 üyeden oluşturulacak bir Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk
toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan
olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili
seçer.

Yönetim Kurulu’nda görev alacak üyelerin en az 1/3’ü ile
;
-

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda tanımlanan lider
girişimci,
Lider girişimcinin %10’dan fazla paya veya bu
oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler,
Ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu
oranda oy hakkı olan diğer ortaklar,
Ortaklıkta Yönetim Kurulu’na aday gösterme
imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar
Danışmanlık hizmeti alınan şirket,
İşletmeci şirketler,
Ortaklıkta % 10 veya üzerinde pay sahibi veya bu
oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna
aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi
ortakların %10’dan fazla paya veya bu oranda oy
hakkına sahip olduğu şirketler ve ortaklığın
iştirakleri arasında son iki yıl içerisinde istihdam,
sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı
bir ilişki kurulmamış olmalı ve eş dahil üçüncü
dereceye kadar kan veya sıhri hısımlık
bulunmamalıdır. 1/3’ün hesaplanmasında küsuratlı
sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas
alınır.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden
seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz
bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel
Kurul’un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin
süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu’na 2’den az olmamak üzere, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde
belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına
ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul tarafından seçilir.
Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit
edilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden
seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle
boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz
bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel
Kurul’un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin
süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her
zaman görevden alınabilir. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
geçici madde 1’de gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurul tarafından her
zaman görevden alınabilir. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
geçici madde 1’de gösterilmiştir.
ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR
MADDE 14 : Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan
taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki
Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde
karar gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası
Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına
ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası
Kurulu’na ve Borsa’ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel
Kurul Toplantısı’nın gündemine alınarak ortaklara bilgi
verilir.

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL
YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 14: Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan
taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki
Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde
karar gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası
Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına
ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası
Kurulu’na ve Borsa’ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel
Kurul Toplantısı’nın gündemine alınarak ortaklara bilgi
verilir.

A-

Taraflar

A-

Taraflar

a)

Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan lider
girişimci ,
Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya
sahip ortaklar,
Ortaklık’ta Yönetim Kurulu’na aday gösterme
imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
Ortaklığın iştirakleri,
Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanların % 10’dan
fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları
diğer şirketler.

a)

Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan lider
girişimci ,
Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya
sahip ortaklar,
Ortaklık’ta Yönetim Kurulu’na aday gösterme
imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
Ortaklığın iştirakleri,
Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanların % 10’dan
fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip
oldukları diğer şirketler.

b)
c)
d)
e)
f)

b)
c)
d)
e)
f)

B- Özellik arz eden kararlar

B- Özellik arz eden kararlar

a)

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması,
kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması
işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma
taahhüdünde
bulunan
aracı
kuruluşun
belirlenmesine ilişkin kararlar,
Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık
hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,
Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik
hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,
(A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği
menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına
ilişkin kararlar,
Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde
sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç
doğurucu nitelikteki kararlar.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması,
kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması
işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma
taahhüdünde
bulunan
aracı
kuruluşun
belirlenmesine ilişkin kararlar,
Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık
hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,
Ortaklığa
proje
geliştirme,
kontrol
veya
müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel
kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
(A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği
menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına
ilişkin kararlar,
Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde
sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç
doğurucu nitelikteki kararlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü
ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat,
rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim
kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı
sayılır.
İLANLAR

İLANLAR

MADDE 27 : Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan
bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.

MADDE 27 : Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan
bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.

Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk
Ticaret Kanunu’nun 368. Maddesi hükümleri gereğince,
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki)
hafta evvel yapılması zorunludur.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme
dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı
tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu’ndan ve Sermaye Piyasası
Mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri
saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu’ndan ve Sermaye Piyasası
Mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri
saklıdır.

EK-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri:
Ali Rıza KESKİNALEMDAR
1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden lisans derecesiyle mezun oldu.
Üniversite yıllarında 2.5 yıl kadar elektronik ev aletleri konusunda ticaret ile uğraştı.
Üniversite eğitiminden sonra 1987 yılında Akbank’ta Mali Analist Yardımcısı olarak göreve
başladı. 3 yıl orta - uzun vadeli projeler de dahil olmak üzere bu görevde çalıştı.
1990 yılında Mali Analist olarak Krediler Departmanı’nda sabit göreve atandı. 1995 yılında
Krediler Departmanı’nda Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
2003-2009 yılları arasında Gebze ve İmes Ticari Şube segmentinde pazarlama ve operasyon birim
yöneticiliklerinde bulundu.
Bağımsızlık Beyanı:

Şirketinizin 30 Mart 2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine
aday olmam nedeniyle,
a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak
%5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel
kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl
içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış
olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan
şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun
tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak
görev almamış olduğumu,
c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi
birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1’den fazla olmadığını ve bu payların
imtiyazlı olmadığını,
e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Yönetim Kuruluna aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince,
herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda tam zamanlı çalışmadığımı ve çalışmayacağımı,
g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce
karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
Beyan ederim.
Saygılarımla,
Ali Rıza KESKİNALEMDAR

Ümit SEĞMEN
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 unvanıyla projelerin teknik değerlendirme ve ekspertiz alanlarında çalışmıştır.
İş hayatına REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’de Serbest Danışman unvanıyla devam
etmektedir
Bağımsızlık Beyanı:

Şirketinizin 30 Mart 2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine
aday olmam nedeniyle,
a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak
%5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel
kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl
içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış
olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan
şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun
tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak
görev almamış olduğumu,
c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi
birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1’den fazla olmadığını ve bu payların
imtiyazlı olmadığını,
e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Yönetim Kuruluna aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince,
herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda tam zamanlı çalışmadığımı ve çalışmayacağımı,
g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce
karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
Beyan ederim.
Saygılarımla,
Ümit SEĞMEN
EK-4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası:
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI:
Bu politika, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Şirket”) faaliyetlerinin kapsamı ve
yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına uyumlu ve etkin risk
yönetimine katkı sağlayan Şirketin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını anlatan bir
politika olup, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır.
1. Amaç
Ücretlendirme Politikası, Şirket ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak bu
yaklaşımda kullanılan Şirketin misyon, vizyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve ücretlendirme
uygulamalarına yönelik yönetişim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını çizmektedir.
2. Yönetim Kurulu Ücretlendirme İlkeleri
Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim
yapılarına uyumlu olarak oluşturulan Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından
onaylanır ve etkinliğinin sağlanmasını teminen yılda en az bir kez gözden geçirilir.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek
ücretlerin Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin
performansa dayalı ödeme planları kullanılmamakta olup, bağımsız üyelerin ücretleri
bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenmektedir.
3. Performans ve Ücretlendirme
3.1. Sabit Maaş Ödemeleri
Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için
gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır.
3.2. Ücretlendirme Kriterleri
 Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretler,
Şirketin sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmez. Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate
alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç
dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.
 Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından onaylanır.
 Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin performansına bağlı ödeme
yapılması mümkün olmakla birlikte, bu ödemeler Şirketin kurumsal değerlerine olumlu
yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlıdır.
 Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performansa bağlı ödemelere ilişkin kriterler
Şirket Üst Düzey Yönetimi tarafından belirlenir. Söz konusu kriterler, belirlenmiş
standartlara ve özel görev sorumluluklarına göre düzenli olarak gözden geçirilir.
 Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı
ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.
 Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı
değerlendirilir.
 Ücretlendirme Politikası’nın ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini
sağlamaktaki nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket üst düzey
yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde
etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
 Bu Politika kapsamında mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere ilişkin uyum esastır.
4. Yürürlük
Bu Politikada günün koşullarına bağlı olarak ve mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve
güncellemeler Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer.

