
 

SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara ĠliĢkin Duyuru 

  Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca 30 Nisan 

2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’a ilişkin yapılması gereken ek açıklamaları 
içerir. 

 1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan 

toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her 

bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği 

hakkında bilgi 

 

ġĠRKETĠN ORTAKLIK YAPISI :  

 

  Şirketin kayıtlı sermayesi 106.200.000,- TL’dir (YüzaltımilyonikiyüzbinTürkLirası). 

Her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 10.620.000.000 (Onmilyaraltıyüzyirmimilyon) adet 

paya bölünmüştür. 

           A grubu hisse senetleri  nama yazılı  olup devri kısıtlanamaz. Yönetim  Kurulu 

üyelerinin seçiminde  A Grubu  payların her biri  15 (onbeş) oy hakkına  B Grubu payların 

her biri 1 (Bir)  oy hakkına sahiptir. 

 

TĠCARET ÜNVANI TÜRÜ PAY ADEDĠ 

PAY TUTARI      

(TL) 
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  A Nama 1.557.599.996 15.575.999,96 

 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O  B Hamiline 1.376.892.156 13.768.921,56 

T.C. BAġBAKANLIK, TOPLU KONUT ĠDARESĠ 
BAġKANLIĞI 

 A Nama 920.399.933 9.203.999,93 

T.C. BAġBAKANLIK, TOPLU KONUT ĠDARESĠ 
BAġKANLIĞI 

 B Hamiline 566.399.898 5.663.998,98 

VAKIFBANK PERSONELĠ ÖZEL SOSYAL GÜVENLĠK 
HĠZMETLERĠ VAKFI 

 A  Nama 566.400.006 5.664.000,06 

VAKIFBANK PERSONELĠ ÖZEL SOSYAL GÜVENLĠK 
HĠZMETLERĠ VAKFI 

 B  Hamiline 141.599.963 1.415.999,63 

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE 
HĠZMETLĠLERĠ EMEKLĠ VE SAĞLIK YARDIM 
SANDIĞI VAKFI 

A  Nama 283.199.995 2.831.999,95 

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE 
HĠZMETLĠLERĠ EMEKLĠ VE SAĞLIK YARDIM 
SANDIĞI VAKFI 
 

B  Hamiline 70.799.984 707.999,84 

GÜNEġ SĠGORTA A.ġ. A  Nama 141.600.005 1.416.000,05 

GÜNEġ SĠGORTA A.ġ. B  Hamiline 35.399.996 353.999,96 

VAKIF PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠC. A.ġ A  Nama 141.600.005 
 

1.416.000,05 

VAKIF PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠC. A.ġ B  Hamiline 35.399.996 353.999,96 

HALKA ARZ EDĠLEN PAY SENETLERĠ B  Hamiline 4.782.708.007 47.827.080,07 

TOPLAM 
 

10.620.000.000 106.200.000 

 

 

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiĢ hesap döneminde gerçekleĢen veya 

gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde 

etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değiĢiklikler ve bu değiĢikliklerin 

gerekçeleri hakkında bilgi 

 

Şirketimiz faaliyetlerini etkileyecek bu hususla ilgili değişiklik bulunmamaktadır. 

 

Şirketimiz Faaliyet Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Şirketimiz Mali Tablolarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

http://www.vakifgyo.com.tr/yiliskileri.asp?IcerikID=4&KatID=4
http://www.vakifgyo.com.tr/yiliskileri.asp?IcerikID=4&KatID=20


 

 

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiĢtirilmesi 

veya seçimi varsa; azil ve değiĢtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı 

ortaklığa iletilen kiĢilerin; özgeçmiĢleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve 

ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın iliĢkili tarafları ile iliĢkisinin niteliği ve 

önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kiĢilerin yönetim 

kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri 

hususlar hakkında bilgi, 

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolacağından, yerlerine aday olacak üyeler 

arasından yenileri seçilecektir. 

 

 

4.  Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına iliĢkin Yatırımcı ĠliĢkileri 

Bölümü’ne yazılı olarak iletmiĢ oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların 

gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret 

gerekçeleri 

 

   Şirketimize ulaşan herhangi bir talep bulunmamaktadır. 

 

 

5. Gündemde esas sözleĢme değiĢikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu 

kararı ile birlikte, esas sözleĢme değiĢikliklerinin eski ve yeni Ģekilleri 

 

 

Toplantı No       : 2014/06 

Toplantı Tarihi :  03/03/2014 

Karar No           : 2014/09 

 

  

GÜNDEM: Esas Sözleşmenin 19. Maddesinde değişiklik yapılması hakkında; 

 

        Şirketimiz, Esas Sözleşmesinin, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyumunu sağlamak 

amacıyla “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin 12 

Şubat 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmesi sonucu, Esas 

Sözleşmenin “Genel Kurul Toplantıları” başlıklı 19. Maddesinin uyumlu hale getirilmesi 

amacıyla; 

            

 Esas Sözleşme metninin ekteki eski ve yeni metinlerde olduğu şekilde 

değiştirilmesine ve bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Şirket Genel Müdürlüğünün 

yetkili kılınmasına; 

 

  Karar verilmiştir. 

 

 Ek: Esas Sözleşme Eski Metin- Yeni Metin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ESKĠ METĠN   
    

GENEL KURUL TOPLANTILARI 
 

MADDE 19. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap 
devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda 
en az bir defa toplanır, Genel Kurul’u toplantıya 
çağırmaya yetkili ve görevli olanlar tarafından 

Türk Ticaret Kanunu’nun 409. ve 413. maddeleri 
göz önüne alınarak hazırlanan gündemdeki 
konuları görüşüp karara bağlar. 

 
       Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin 
gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri ile bu esas sözleşmede yazılı 

hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. 
Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve 
zamanı usulüne göre ilan olunur. 

 
         Genel Kurul toplantılarında her pay 
sahibinin bir oy hakkı vardır. Ancak Yönetim 

Kurulu üye seçiminde A Grubu her bir pay, 
sahibine 100.000 (Yüzbin) oy hakkı, B Grubu her 
bir pay, sahibine 1 (Bir) oy hakkı verir. 

 
         
         Ana Sözleşmenin 12. maddesinin 9. fıkrası 

gereğince yapılacak genel kurul toplantılarında, 
işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy 
kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı 

aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi 
çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun 
olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli 
sayılmaz. 

 
Genel Kurul Toplantılarına Elektronik 
Ortamda Katılım 

 
           Şirketin Genel Kurul Toplantılarına 
katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu 
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci 

maddesi uyarınca elektronik ortamda da 
katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin 
Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda 
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride 

bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 
tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini 
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 
tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin 
bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem 
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, 

anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 
haklarını kullanabilmesi sağlanır.    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

YENĠ METĠN 
 

GENEL KURUL TOPLANTILARI 
 
MADDE 19. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap 
devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda 
en az bir defa toplanır, Genel Kurul’u toplantıya 
çağırmaya yetkili ve görevli olanlar tarafından 

Türk Ticaret Kanunu’nun 409. ve 413. maddeleri 
göz önüne alınarak hazırlanan gündemdeki 
konuları görüşüp karara bağlar. 

 
         Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin 
gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri ile bu esas sözleşmede yazılı 

hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. 
Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve 
zamanı usulüne göre ilan olunur. 

 
Genel Kurul toplantılarında her pay 

sahibinin bir oy hakkı vardır. Ancak Yönetim 

Kurulu üye seçiminde Esas Sözleşmenin 
“Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. Maddesi 
hükümleri geçerlidir. 
 

 
          Ana Sözleşmenin 12. maddesinin 9. fıkrası 

gereğince yapılacak genel kurul toplantılarında, 
işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy 
kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı 

aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi 
çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun 
olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli 
sayılmaz. 

 
Genel Kurul Toplantılarına Elektronik 
Ortamda Katılım 

 
           Şirketin Genel Kurul Toplantılarına 
katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu 
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci 

maddesi uyarınca elektronik ortamda da 
katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin 
Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda 
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride 

bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 
tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini 
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 
tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin 
bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem 
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, 

anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 
haklarını kullanabilmesi sağlanır.      
 


