
 
 

VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin 
  

05 MART 2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı 

 
 Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 2009 yılına ait Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 05 Mart 2010 tarihinde saat 14.00’da Şirket merkezi olan, Halaskargazi 
Caddesi Yasan İş merkezi No: 243 Kat 6 Osmanbey/Şişli-İSTANBUL  adresinde T.C. 
İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 04.03.2010 tarih 11539 sayılı yazıları ile 
görevlendirilen Bakanlık Komiseri Muammer YILDIRIM’nın gözetiminde yapılmıştır. 
 
 Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 
ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin 17 Şubat 2010 tarih 7503 sayılı 
nüshasında ve 12 Şubat 2010 tarihinde  Referans ve Ulus Gazetelerinde ilan edilmek 
suretiyle ve ayrıca, nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündemin bildirilmesi sureti ile 
süresi içinde tebligat yapılmıştır. 
 
 Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 20.800.000,-TL’lik sermayesine tekabül 
eden 2.080.000.000 Adet hisseden (2.080.000.000 oy hakkı vardır)  tamamı vekaleten olmak 
üzere toplam 1.143.273.735 Adet hissenin (1.143.273.735 oy hakkı vardır) toplantıda temsil 
edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının 
mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ALPTEKİN 
tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 
 

Madde 1) Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na İsmail ALPTEKİN, Oy 
Toplayıcılığına  Arzu E. BAŞTÜRK DEDEOĞLU, Divan Katipliği’ne ise Hayrettin GENÇER oy 
birliği ile seçilmişlerdir.   

  Madde 2-) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki 
verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 
 Madde 3-) 2009 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu, Denetçiler ve 
Bağımsız Dış Denetim Raporlarının önceden ve yasal süresi içinde ortakların incelemesine 
sunulmuş olması nedeniyle yalnızca Denetçiler Raporunun okunarak, doğrudan 
müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan Denetçiler Raporu’nun tamamı okundu 
ve müzakere edildi. 
 
 Madde 4-) Bağımsız denetimden geçmiş 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 
önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel 
Kurul’da tamamının okunmaması, yalnızca Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelinin ana kalemler 
itibariyle okunarak doğrudan müzakereye geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan Bilanço ve 
Kar/Zarar Cetveli okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve 
Kar/Zarar hesapları oybirliği ile onaylandı. 
 
 Madde 5) 2009 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yapılan oylama sonucunda Yönetim 
Kurulu Üyeleri  ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.  
  
 Madde 6) Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 2010-5 sayılı toplantısında 
alınan 19.02.2010 tarih ve 9 nolu önerisi okundu ve müzakere edildi.  
 
 



 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe 
Standartları Hakkında Tebliğ” esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2009 tarihli Şirketimiz 
Mali Tablolarında net dönem karı 6.879.007 TL; Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal 
kayıtlarında ise 6.807.845,62 TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kar 
dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve şirket ana sözleşmesi gereği, 2009 yılı Birinci 
Tertip Yasal Yedek tutarı olan 340.392,28 TL’nin ayrılmasından sonra kalan net dağıtılabilir 
kar tutarı 5.226.268,72 TL’dir. Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde 
hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 6.467.453,34 TL’dir. Şirketimizin amaçları ve 
büyüme politikaları doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarihli 02/51 
sayılı kararı da göz önüne alınarak 6.467.453,34 TL dağıtılabilir net dönem karının 
tamamının şirketimiz bünyesinde bırakılarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına 
Kar Dağıtım Tablosunun Yönetim Kurulu önerisinde yer aldığı şekilde onaylanmasına; 
oybirliği ile karar verildi. 
 
 Madde 7-) Yönetim Kurulu’nun 19.02.2010 tarih ve 2010/5 sayılı toplantısında alınan 
10 no.lu karar uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması çerçevesinde Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No: 27 sayılı Tebliği ile 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı ilke 
kararı gereğince; 2010 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikamızın aşağıda belirtilen 
şekilde belirlenmesi, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik koşullara, finansal 
piyasaların gelişimine ve şirketimiz amaç ve hedeflerine göre Yönetim Kurulumuz tarafından 
her yıl gözden geçirilmesi ve şirketimiz web sayfasında yayınlanması hususu Genel Kurul’un 
bilgisine sunuldu. 
 
 Şirket esas sözleşmesi ile birlikte ,Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri 
dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen  “Kar Dağıtım Politikamız “ aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir: 
 
1) Safi Karın Tespiti  
 
Hesap yılı içinde gerçekleştirilen gayri safi kardan Şirketin cari giderleri, amortismanlar, 
karşılıklar gibi diğer genel giderler indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. 
 
Şirketin 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: 
 

a- Kalanın %5’i, Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 
20’sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır, 

b- Kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan oranda birinci 
temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Birinci temettünün nakden ve/veya hisse 
senedi biçiminde dağıtılması veya dağıtılmaması yolunda karar alınabilir. Sermaye 
Piyasası Kurulu gerek gördüğünde birinci temettünün nakden dağıtılması 
zorunluluğunu getirebilir. 

c- Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı 
Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem 
sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave 
etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

d- Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay 
verilmesine karar vermeye yetkilidir. 

e- Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip 
kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan %5 oranında kar payı 
düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması 



kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe 
olarak ayrılabilir.  

f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay 
sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına 
ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve 
işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.  

 
2) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabileceği dikkate 
alınarak, prensip olarak böyle bir zorunluluğun bulunması halinde Sermaye Piyasası 
Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) 
ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir karın asgari % 20’si 
dağıtılır.  
 
3) Kar Dağıtımı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir oranda kar 
dağırımı zorunluluğu getirilmemiş olması durumunda; Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında 
mevzuatı, piyasa koşullarını ve şirket amaçlarını dikkate alarak Genel kurula önerilerde 
bulunur. Buna göre kar dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile 
bu yatırımların finasmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin 
özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. 
Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek oranda kar payı dağıtmayı politika olarak 
belirler. 
 
4) Temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek 
tarihlerde nakit ya da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların 
bedelsiz olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle 
gerçekleştirilebilir. 
  
5) Kar Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 
Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Ancak nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmesi 
halinde en geç 5. ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. 
 
6) Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin hisse başına düşen kar payı tüm pay 
sahiplerine eşit olarak dağıtılır. 
 
7)Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 
hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan; 
                  a. düşük olması durumunda, iş bu madde kapsamında hazırlanan mali tablolara 
göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır, 
                  b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir. 
 
8) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net 
dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 
hazırlanan mali tablolarda “net dağıtılabilir dönem kârı” hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı 
yapılmaz. 
 
9) Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması 
durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir. 
 
10) Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede 
kullanıldığını Yönetim Kurulu pay sahiplerinin bilgisine sunar. 
 
11) Şirketimiz yatırım ortaklığı sektöründe yer aldığından Şirket karına katılma konusunda 
imtiyaz yoktur. 
 
12) Şirket huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal 
varlığından ortaklarına yönetim kurulu üyelerine personeline ve 3. kişilere herhangi bir 
menfaat sağlayamaz. İmtiyazlı pay sahibi yoktur. 



 
13) Yönetici ve çalışanlara kar payı dağıtımı söz konusu olması halinde bunun miktarı ve 
ödeme şekli Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve Genel Kurul’un onayına sunulur.. 
 
14) Ortaklara dağıtılacak birinci temettüün azalmamasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu 
Seri :IV, No :27 sayılı Tebliği 7’nci maddeisinin 2’nci fıkrasının (b) bendinde belirtilen «  yıl 
içinde yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15.maddesinim son fıkrası 
kapsamına girmemesi » ne ilişkin hüküm çerçevesinde, ilgili hesap yılı içinde yapılan 
bağışların birinci temettüe esas net dağıtılabilir dönem karının matrahına eklenmesi ve birinci 
temettüün bu matrah üzerinden hesaplanması ilkesine göre hareket edilir. 
 
15)  İştirak ilişkileri de dikkate alınarak kardan önemli miktarda pay alan gerçek kişi söz 
konusu değildir. 
 
16)  Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun tebliğ hükümlerine uyulur. 
 
 
 Madde 8-) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VI, No: 11 sayılı Gayrimenkul 
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ’inin 27. Maddesinin (d) bendi çerçevesinde; aşağıda 
belirtilen hususlar Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.   
 
 Kesinleşen parselasyon planına göre imar uygulaması sonucu; Şirketimiz arsaları 
karşılığı biri hisseli iki adet KOP (Enerji Nakil Hattı) parseli ve bir konut parseli alınmıştır. 
Konut olan 48121/2 parsel 18.228 m2 olup, Emsal=1.50’dir. Buna göre, emsal dahili inşaat 
alanı yaklaşık 27.342 m2’dir.  Plan notlarına göre konut büyüklüğü en fazla 175 m2 olarak 
belirlendiğinden, projedeki konut sayısı 156’dır. Arsa üzerinde hedeflenen projenin 
gerçekleştirilmesiyle ilgili ; proje ihalesi 26.12.2008 tarihinde yapılmıştır. Ancak; global 
ekonomik krizin tüm piyasalarda olduğu gibi konut sektöründe de ortaya çıkardığı belirsizlik 
Yönetim Kurulu’muzca değerlendirilmiş ve şirketimiz çıkarları gözönüne alınarak bir süre 
ertelenmiş, ekonomik krizin etkilerini azaltması ve ekonomide belirli bir canlanmanın 
başladığının gözlenmesi üzerine proje teklifleri yeniden değerlendirmeye alınmış; konsept, 
düzenleme, satılabilirlik vb. hususlar gözönüne alınarak en uygun projenin 4M Mimarlık 
Mühendislik Müşavirlik Müteahhitlik Ltd. tarafından hazırlandığı görülmüş, 20.11.2009 tarihli 
Yönetim Kurulu kararı ile uygunluk verilerek proje yapımına başlanılmıştır. Ön projelerin 
değerlendirilmesi, geliştirilmesi, ihalenin sonuçlandırılması ve proje yapım sürecinde bilgi, 
tecrübe ve deneyiminden istifade etmek için tüm proje yapımında danışmanlık hizmeti 
alınmak üzere Yüksek Mimar Zeki Şerifoğlu (Grup Şerifoğlu Mimarlık) görevlendirilmiştir.  
 
 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VI, No: 11 saylı Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 27. Maddesinin d bendi hükmüne göre; “Portföyünde 
bulunan ve alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine 
yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı portföy değerinin 
%10’unu aşamaz.” 
 
 2010 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanan proje çalışmalarını takiben yapımına 
2010 yılı içinde başlanılmasının hali hazır piyasa şartlarında en uygun değerlendirme ve 
çözüm olduğu görüşünde olduğumuz konut projemizi gerçekleştirmek üzere; Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Seri:6 No:11 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 
Tebliği’nin 27.Maddesinin (d) bendi çerçevesinde bir yıl ek süre talep edilmiş ve sözkonusu 
talebimiz değerlendirilerek projemizin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından Şirketimize 31.12.2010 tarihine kadar ek süre verilmiştir. 
 
 
 Buna göre yapıma ait mimari ve mühendislik projelerinin tamamlanmasını müteakip; 
yapım ve  inşaat işinin; TOKİ aracılığı ile hasılat paylaşımı yöntemi, Şirketimizce hasılat 
paylaşımı yoluyla projenin realize edilmesi veya inşaat işinin doğrudan şirketimizce anahtar 



teslimi ihale edilerek yaptırılması hususları Yönetim Kurulu’muzca değerlendirilecek ve 
şirketimiz için en uygun ve en verimli olacağı kanaati edinilen model üzerinden konut 
projesinin 24 ay içinde sonuçlandırılmasına çaba gösterilecektir.  
 
 Madde 9-) 2009 Yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi 
tamamlamak üzere; Yönetim Kurulu tarafından yapılan 29/07/2009 tarihli 2009/16 nolu 
toplantıda; Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Ender İMAMOĞLU’nun istifası sonucu boşalan 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne İsmail ALPTEKİN’in, 04/01/2010 tarihli ve 2010/1 nolu toplantıda; 
Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Tunahan AKMAN’ın istifası sonu boşalan Yönetim Kurulu 
Üyeliğine Oya ERCİL’in atanmaları oybirliği ile kabul edildi. 
 
 Madde 10-) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  temsilen Sn. Dr.Adnan GÜZEL, T.C.Başbakanlık Toplu 
Konut Başkanlığını temsilen Sn. Ömer BULUT, T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığını temsilen Sn.Mehmet Memduh DİZDAR, T. Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve 
Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfını temsilen Sn. İsmail ALPTEKİN, 
Vakıfbank Personeli Özel  Sosyal Özel Güvenlik Hizmetleri Vakfını temsilen Sn. Oya ERCİL, 
bağımsız olarak Sn. Zelkif KAZDAL, bağımsız olarak  Sn. Hakan TAŞÇI’nın seçilmelerine 
oybirliği ile karar verildi. 
 
 Madde 11-) Şirketimiz Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;  
T.Vakıflar Bankası TAO temsilen Sn. Suat Faruk GİRAY ve T.C. Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığını temsilen Dursun BAŞTÜRK’ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 
 
 Madde 12-) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri için Aylık Net 1.500,- TL (Binbeşyüz 
TL), Denetim Kurulu Üyeleri için Aylık Net 1.250,- TL (Binikiyizelli TL) ücret ödenmesine, 
Yönetim ve Denetim Kurulu ücretlerinde bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadar artış 
yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. 
 
 Madde 13-) Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Dış Denetim 
kuruluşu  AKİS BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
A.Ş.(KPMG), SPK’nın Seri X, No:22 sayılı Tebliği 24. Maddesi gereği Genel Kurul’un 
onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 
 
 Madde 14-) Bakırköy İş Merkezi İnşaatı ile ilgili yapılan harcamalarla ilgili ortaklara 
bilgi verildi ve Genel Kurul’ca aşağıda belirtilen değerlendirmeler yapılarak karar alındı.  
  
 Şirketimiz mülkiyetinde bulunan ve yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanan Bakırköy 
İş Merkezi ile ilgili Yönetim Kurulu’muzun 27.03.2009 tarihli toplantısı 15 sayılı kararı ile 
yapım ihalesi başlatılmış, Belediye onayı ile birlikte projeler üzerinden birim fiyatlar esasına 
göre hazırlanan keşif özetine göre; İnşaat İşleri 460.000,- TL+ KDV, Mekanik Tesisat İşleri 
175.000,- TL+ KDV, Elektrik Tesisat İşleri 160.000,- TL+KDV olmak üzere işin ihaleye esas 
1.keşif bedeli toplam 795.000,-TL+KDV olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu’muzun 
15.04.2009 tarihli toplantısı 17 sayılı kararıyla da hazırlanan proje ve 795.000,-TL’lik 1.Keşif 
bedeli üzerinden birim fiyat esasıyla yapılan inşaat ihalesinde alınan tekliflerin 
değerlendirilmesi sonucu, Bakırköy İş Merkezi İnşaatı (mevcut bina yıkımı dahil) işi için; 
%32.60 tenzilat sonucu, 535.830,- TL+KDV bedelle teklif veren Em-Ke İnşaat Taahhüt San. 
ve Tic. Ltd. Şti ile anlaşmaya varılmıştır. 18.11.2009  tarihinde Bakırköy İş Merkezi binası 
inşaatı tamamlanmış, geçici kabul yapılmış ve yapı kullanım izin belgesi alınması çalışmaları 
devam etmektedir.  
 Zemin etüdü, deprem güvenliği raporları, cins tashihi, yıkım, mimari proje, inşaat, 
ruhsat, harç, vergi ve diğer gerekli harcamalara ilişkin 2009 yılında 611.040,76 TL gider 
yapılmış olduğu ayrıca, 2010 yılına sarkan hakediş ve diğer tahmini harcamalar için de 
140.000 TL öngörüldüğü bilgisi sunulmuş, yapılmış ve yapılması planlanan harcama oybirliği 
ile onaylanmıştır.  
 



 Madde 15-) Şirketimiz portföyünde bulunan Ankara, Eskişehir yolundaki arsa 
üzerinde planlanan lüks konut projesi ile ilgili olarak Mimari, Mekanik Tesisat, Elektrik 
Tesisat, Statik proje ve Peyzaj projelerinin 4M Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Müteahhitlik 
Ltd. Şti,’ne Proje yapım işi için 350,000.-TL+KDV, Mesleki denetim ücreti  50,000.-TL+KDV 
olmak üzere toplam 400,000.-TL+KDV bedelle yaptırılması oybirliği ile onaylanmıştır.   
.  
 Madde 16-) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. 
 
 Madde 17-) Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı, Divan Başkanının 
teşekkür konuşmasını müteakiben 15:10’da kapatıldı. 05.03.2010 / İSTANBUL 
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