
                           VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN   

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET   
 
               Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 HAZİRAN 2010 Cuma günü 
saat 15.00’da Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No: 243 kat 6 Osmanbey 
Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.   
 
 Konu ile ilgili Gündem ve Vekâletname Örneği aşağıda yer almaktadır. 
Ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saate hazır bulunmalarını ve toplantı 
gününden en az bir hafta önce hisse senetlerini şirketimize vererek, toplantı için giriş belgesi 
almalarını rica ederiz.  
 
 Arzu eden ortaklarımız, hisse senetlerini bir banka veya aracı kuruma vererek, 
söz konusu banka veya aracı kurumdan bu senetlerin kıymet, tertip, adet ve numaralarını 
gösteren bir makbuz veya Merkezi Kayıt Kuruluşu blokaj belgesi alıp, toplantı gününden en 
az bir hafta önce şirketimize vererek giriş belgesi alabilirler.  
 
 Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri 
mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği 
temsilciler, toplantıya geldiklerinde aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekâletname veya 
temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı 
sahipleri vekâletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza 
sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekleyecektir. Aksi halde 
vekâletnameler geçersiz sayılacaktır. 
  
 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili,  
 
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,  
 
3. Şirket Ana Sözleşmesinin “Şirketin Amacı” başlıklı 5. Maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması, 
 
4. Yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un onayına sunulması,  
 
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına 
sunulması, 
 
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin yeniden belirlenmesi,  
 
7. Dilek ve Temenniler 
 
8. Kapanış. 
 
   ESKİ METİN  

 
ŞİRKETİN AMACI 
 
MADDE 5. (*)  Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına 
ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULARLA iştigal etmek üzere kurulmuş olup, 
Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. 
 
Şirket, amacını gerçekleştirmek için, 
 
a) Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, 
konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel , ticari depolar, ticari parklar ve buna 
benzer gayrimenkul mallar ile (Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurt dışındaki 
gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis 
edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, 
portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen 
sınırlar dahilinde özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli 



açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, üçüncü 
kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis 
edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu 
hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. 
 
b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri 
değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, 
satabilir. 
 
c) Diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir, satabilir ve ters repo işlemleri yapabilir. 
 
d) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma 
ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir. 
 
e) Yalnızca korunma amaçlı olmak üzere swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon 
yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir. 
 
f) Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, 
bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar 
nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. 
 
g) Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen sınırlar dahilinde şirketlere iştirak ederek 
ortak olabilir. 
 
Şirket’in faaliyet esasları, yapamayacağı işler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, 
yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların 
tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili 
mevzuata uyulur. 
 
Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği  miktar ve değerde taşınır ve 
taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir. 
 
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal 
varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü 
kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. 
 
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek 
başka işlere girişilmek istendiği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan gerekli izinler alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel 
Kurul’un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri 
yapabilecektir. 
 
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca sonradan yapılacak 
düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca yapılacak 
düzenlemelere uyulur. 
 
(*) 8 Kasım 1999 tarih ve 4914 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek değişmiştir. 
 
YENİ METİN  
 
ŞİRKETİN AMACI 
 
MADDE 5. (*)  Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına 
ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, 
gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule 
dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri 
gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası 
kurumudur. Şirket’in faaliyet esasları, yapamayacağı işler, yatırım faaliyetleri, yatırım 
yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak 
hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.  
Bu çerçevede, Şirket, amacını gerçekleştirmek için, 
 
a) Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, 
konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel , ticari depolar, ticari parklar ve buna 
benzer gayrimenkul mallar ile (Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurt dışındaki 



gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis 
edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, 
portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen 
sınırlar dahilinde özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli 
açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, üçüncü 
kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis 
edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu 
hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. 
 
b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri 
değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, 
satabilir. 
 
c) Gayrimenkul sertifikalarını, konut kredileri karşılığında ihraç eden varlığa dayalı menkul 
kıymetleri ve bunlara benzer nitelikte oldukları Kurul’ca kabul edilen menkul kıymetleri 
alabilir ve satabilir, 
 
d) (c) bendinde sayılanların yanısıra diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir, satabilir ve 
ters repo işlemleri yapabilir. 
 
e) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma 
ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir. 
 
f) Mülkiyetlerini edinerek alım satım karı elde etmek ve kat irtifakı tesisi suretiyle proje 
geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilir, satabilir, kiralayabilir, 
 
g) Kamu veya özel tüzel kişiler kişiliklerince veya gerçek kişilerce, ortaklık adına, 
üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı 
tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacıyla 
satabilir, 
 
h) İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata 
başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu 
bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, 
projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme karı veya kira geliri elde etmek amacıyla 
mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir, 
 
i) Yalnızca korunma amaçlı olmak üzere swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon 
yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir. 
 
j) Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, 
bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar 
nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. 
 
k) Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen sınırlar dahilinde şirketlere iştirak ederek 
ortak olabilir. 
 
Şirket’in faaliyet esasları, yapamayacağı işler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, 
yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların 
tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili 
mevzuata uyulur. 
 
Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği  miktar ve değerde taşınır ve 
taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir. 
 
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal 
varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline herhangi bir 
menfaat sağlayamaz. 
 
Çeşitli amaçlarla kurulmuş bulunan vakıflara, derneklere veya kamuya yararlı çalışmalar 
yapan kişi veya kurumlara Mevzuat sınırları içinde kalmak kaydıyla bağış yapılabilir. 
Ancak, bir yıl içinde yapılacak yardım ve bağışların toplamı şirket portföy büyüklüğünün 
binde birini aşamaz.  
 
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek 
başka işlere girişilmek istendiği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan gerekli izinler alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel 



Kurul’un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri 
yapabilecektir. 
 
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca sonradan yapılacak 
düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca yapılacak 
düzenlemelere uyulur. 

 
(*) ..../...../2010 tarih ve ....... Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek değişmiştir. 

 
 
VEKALETNAME ÖRNEĞİ 
 
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin 25 HAZİRAN 2010 Cuma günü saat 15:00’da 
Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No: 243/6 Osmanbey Şişli/İSTANBUL adresinde 
yapılacak olan Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurulu’nda aşağıda belirttiğim görüşler 
doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri 
imzalamaya yetkili olmak üzere ...........................................................................’yı  
vekil tayin ediyorum/ediyoruz. 
 
A-Temsil Yetkisinin Kapsamı 
 
a)  Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.               
b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 
 
     Talimatlar:  (Özel talimatlar yazılır) 
  
................................................................................................................................
..............             
 
c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 
kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır).  
 
     Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.) 
  
................................................................................................................................
.................. 
 
B-Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin  
 
   a) Tertip ve Serisi                             : 
   b) Numarası                                   : 
   c) Adet- Nominal Değeri                     : 
   d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı       : 
   e) Hamiline-Nama Yazılı olduğu  : 
 
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA  UNVANI 
 
................................................................................................................................
.................. 
 
ADRESİ : 
................................................................................................................................
. 
İMZASI  : .................................... 
 
NOT: 1-(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) 
şıkkı için açıklama yapılır. 
 
        2- Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekâletname formunu doldurarak 
imzasını Notere onaylatır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan 
vekâletname formuna ekler. 
 


