
 
 

VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.’nin 
  

25 HAZĠRAN 2010 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı 

 
 Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı 25 Haziran 2010 tarihinde saat 15.00’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 24.06.2010 tarih 42355 sayılı yazıları ile 
görevlendirilen Bakanlık Komiseri Gülcan Sevim ÖZBEK’ın gözetiminde yapılmıştır. 
 
 Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 
ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin 02 Haziran 2010 tarih 7576 sayılı 
nüshasında ve 03 Haziran 2010 tarihinde  Tercüman Gazetesinde 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 Üyesi Zelkif KAZDAL tarafından 
açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 
 

Madde 1) Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Zelkif KAZDAL, Oy 
Toplayıcılığına  Fatma Ruhan AKYILMAZ, Divan Katipliği’ne ise Ramazan YAMAN oy birliği 
ile seçilmişlerdir.   

  Madde 2-) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki 
verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 
 Madde 3-) Şirket Ana Sözleşmesinin “Şirketin Amacı” başlıklı 5. Maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul 
edildi. 
 

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. 

 
 Madde 4-) Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.03.2010 tarihinde aldığı karar uyarınca; 
Şirketimizden yardım talebinde bulunan Baksev Vakfı Huzurevi’nin bu talebi uygun görülerek, 
Baksev Vakfı Huzurevi için belirtilen Vakfın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bakırköy Şubesi 
nezdindeki hesabına 70.000-TL ödeme yapılması hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu 
ve oybirliği ile kabul edildi. 
   
 
 Madde 5) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak 
üzere; Yönetim Kurulu tarafından yapılan 31/03/2010 tarihli 2010/8 nolu toplantıda; Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Adnan GÜZEL’in istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
Ahmet CANDAN’ın atanması ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ahmet CANDAN'ın 
seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. 
 
  
 Madde 6) 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden geçerli olmak üzere; 
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri için, aylık net 2.000,- TL (İkibin TL), Denetim Kurulu Üyeleri 
için aylık net 1.500,- TL (Binbeşyüz TL) ücret ödenmesini, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 
üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık 
gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal 
yükümlülüklerin, Şirketimiz’den talep etmeleri halinde, Şirketimiz tarafından ödenmesini,  
Yönetim ve Denetim Kurulu ücretlerinde bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar artış 
yapılmaması hususları Genel Kurul’un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 
 
 Madde 7-)  Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. 
 
 
 Madde 8-) Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı, Divan Başkanının 
teşekkür konuşmasını müteakiben 16:30’da kapatıldı. 25.06.2010 / İSTANBUL 
 
 
KOMĠSER                    DĠVAN BAġKANI             OY TOPLAYICI                     KATĠP 
 
 

Gülcan Sevim ÖZBEK          Zelkif KAZDAL                 Fatma Ruhan                Ramazan YAMAN    
                            AKYILMAZ 


