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Denetçi veya Denetçilerin adı ve görev Süreleri, ortak veya Şirketin personeli olup
olmadıkları :
 Saffet ESEN
- 1 yıllık süre için
 Önder YÜKSEL
- 1 yıllık süre için
seçilmiş olup ortak veya şirket personeli değildir.
İştirak edilen Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu Toplantıları: 2012 yılı ile ilgili
olarak muhtelif tarihlerde Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edilmiştir. Kanuni geçici vergi
dönemleri itibariyle Denetleme Kurulumuz Şirket merkezinde inceleme yapmak üzere ayrıca
toplantılar düzenlemiştir.
Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı ve varılan
sonuç: Şirket mali tablolarında üçer aylık her geçici bilanço dönemi itibari ile yapılan
incelemelerde, defter kayıtlarının mevzuat ve usule uygun tutulduğu, belgelerinde usulüne
uygunluğu tespit edilmiş olup, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. 2012 yılına ait tüm
mali tablolar ile hazırlanan bağımsız denetim raporunda ayrıca inceleme yapılmıştır. Bu mali
tablolar http://www.kap.gov.tr adresinde üçer aylık dönemlerde zamanında kamuoyuna
duyurulduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi
gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sonuçları: Şirket bünyesinde üçer aylık
bilanço dönemlerinde yapılan sayım ve incelemede kasa noksanı/kasa fazlası gibi her hangi
bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 4 numaralı bendi
gereğince yapılan inceleme sonuçları: Yapılan incelemeler sonucu teslim alınan kıymetli
evraklar, kayıtlara uygun olarak şirket nezdinde mevcuttur.
İntikal eden şikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler: Herhangi bir
şikayet ve yolsuzluk bulunmamaktadır.
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 01.01.2012 31.12.2012 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi,
mevzuat, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile finansal ve mali tabloları UMS/UFRS
standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2012 tarihi itibariyle düzenlenmiş
bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ait gelir
tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak
yansıtmaktadır.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanması ve Yönetim Kurulu'nun aklanması hususunu
oylarınıza arz ederiz. Saygılarımızla.
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