
 
 

SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara İlişkin Duyuru 

  Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca 27 Ekim 

2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü 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 

 

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI :  

 

   Şirketin çıkarılmış sermayesi 205.400.000,-TL’dir (İki Yüz beş milyon dört yüz bin 

Türk Lirası.) Her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 20.540.000.000 (Yirmi milyar beş yüz 

kırk milyon) adet paya bölünmüştür. 

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

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

biri 1 (Bir)  oy hakkına sahiptir. 

 

TİCARET ÜNVANI TÜRÜ PAY ADEDİ 

PAY TUTARI      

(TL) 
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  A Nama 3.147.072.234 31.470.722,34 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O  B Hamiline 4.802.422.213 48.024.222,13 

T.C. BAŞBAKANLIK, TOPLU KONUT İDARESİ 
BAŞKANLIĞI 

 A Nama 1.859.633.583 18.596.335,83 

T.C. BAŞBAKANLIK, TOPLU KONUT İDARESİ 
BAŞKANLIĞI 

 B Hamiline 1.144.390.061 11.443.900,61 

VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK 
HİZMETLERİ VAKFI 

 A  Nama 1.144.389.917 11.443.899,17 

VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK 
HİZMETLERİ VAKFI 

 B  Hamiline 756.214.340 7.562.143,40 

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE 
HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM 
SANDIĞI VAKFI 

A  Nama 572.194.942 5.721.949,42 

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE 
HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM 
SANDIĞI VAKFI 
 

B  Hamiline 1.251.403.709 12.514.037,09 

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. A  Nama 286.097.488 2.860.974,88 

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. B  Hamiline 71.524.382 715.243,82 

VAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş A  Nama 286.097.488 
 

2.860.974,88 

VAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş B  Hamiline 71.524.382 715.243,82 

HALKA ARZ EDİLEN PAY SENETLERİ B  Hamiline 5.147.035.261 51.470.352,61 

TOPLAM 
 

20.540.000.000 205.400.000 

 

 

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 

gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde 

etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin 

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, değiştirilmesi 

veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı 

ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve 

ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve 

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

kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri 

hususlar hakkında bilgi, 

 

 Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul’un 

onayına sunulacaktır. Şirketimize adaylık için herhangi bir başvuru gelmemiştir.  

 

4.  Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş 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 sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu 

Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri 

 

 

Toplantı No       : 2015/30 

Toplantı Tarihi  : 27/08/2015 

Karar No           : 2015/54 

 

  

GÜNDEM: Şirket Esas Sözleşmesinin 5., 7. ve 24. Maddelerinde değişiklik yapılması hk. 

 

Şirket Esas Sözleşmesinin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına 

uygun olarak; 

 

“Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye 

Tavanının 300.000.000,-TL‘den (ÜçyüzmilyonTL) 500.000.000,-TL’ye (BeşyüzmilyonTL) 

çıkarılması, 

 

 “Şirketin Amacı” başlıklı 5. Maddesinde yer alan bir yıl içinde yapılabilecek bağışların  

sınırının Şirketin aktif toplamının binde 7’si olarak değiştirilmesi, 

 

“İlanlar” başlıklı 24. Maddesinde yer alan Şirkete ait ilanların yayınlanma esaslarının 

yeniden belirlenmesi, 

 

 Şeklindeki Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru 

yapılmış ve başvurumuzun SPK incelemesi sonucu önerildiği üzere, tadil metninin ekteki eski 

ve yeni metinlerde olduğu şekilde değiştirilmesine ve bununla ilgili işlemler için Şirket Genel 

Müdürlüğü’nün yetkili kılınmasına;  

 

 Karar verilmiştir. 

   

Ek:  Esas Sözleşme Eski Metin-Yeni Metin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
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 

 
ŞİRKETİN AMACI ve FAALİYET KONUSU 
 
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. 
(*) 02/06/2010 tarih ve 7576 Sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesinde ilan edilerek değişmiştir. 

 
 

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 Kurulu Üyelerine, 

personeline herhangi bir menfaat sağlayamaz. 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının 
örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık 
teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun 
aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının 

yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel 
kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli 
amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler 
ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. 

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul 
tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı 
aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası 

Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. 
Ancak, bir yıl içinde yapılacak bağışın sınırı, yıllık 
hesap dönemine göre Şirket aktif değerinin binde 
yedisini aşamaz.   
 
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride 

Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere 
girişilmek istendiği takdirde ilgili Bakanlık 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. 
(*) 02/06/2010 tarih ve 7576 Sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesinde ilan edilerek değişmiştir. 

  
 



 
 

 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ 
 
MADDE 7. Şirket’in kayıtlı sermayesi 
300.000.000,-TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup her 
biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerde 30.000.000.000 
(Otuzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye 

Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan 
izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra 
Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı 
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 

yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 
yeni bir süre için yetki alması zorunludur.  

 
Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 
205.400.000,-TL (İkiyüzbeşmilyondörtyüzbin Türk 
Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerde 

20.540.000.000 (Yirmimilyarbeşyüzkırkmilyon) adet 
paya ayrılmıştır. 
 
Sermayenin 181.490.044,-TL’si (Yüzseksenbir 
milyondörtyüzdoksanbinkırkdörtTürkLirası) ortaklar 
tarafından nakden ödenmiş, 19.209.956,-TL’lik 
(Ondokuzmilyonikiyüzdokuzbindokuzyüzellialtı Türk  

Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 
4.700.000,-TL’sı (Dörtmilyonyediyüzbin Türk Lirası) 
sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye 

ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.   
 
Şirket’in payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A 
grubu nama 7.295.485.652,52 adet pay karşılığı 
72.954.857,- TL’den ve B grubu hamiline 
13.244.514.347,48 adet pay karşılığı 132.445.143,- 
TL’den oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri 
kısıtlanamaz. 
 

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 
kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin 
yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye 
piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı 

veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay 
çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.  Yeni 
pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri 
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu 

payların herbiri 15 (Onbeş) oy hakkına; B Grubu 
payların her biri  1 (Bir) oy hakkına sahiptir. 
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında 
A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni 
paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı 
takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve 

hamiline yazılı olarak çıkarılır. 
 
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan 
sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının 
kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar 
nominal değerin altında olmamak üzere piyasa 
fiyatı ile halka arz edilir. 

 
 

 

 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ 
 
MADDE 7. Şirket’in kayıtlı sermayesi 
500.000.000,-TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup 
her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerde 
50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 
tavan izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 
2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından 
sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı 
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 

yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 
yeni bir süre için yetki alması zorunludur.  

 
Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 
205.400.000,-TL (İkiyüzbeşmilyondörtyüzbin Türk 
Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerde 

20.540.000.000 (Yirmimilyarbeşyüzkırkmilyon) adet 
paya ayrılmıştır. 
 
Sermayenin 181.490.044,-TL’si (Yüzseksenbir 
milyondörtyüzdoksanbinkırkdörtTürkLirası) ortaklar 
tarafından nakden ödenmiş, 19.209.956,-TL’lik 
(Ondokuzmilyonikiyüzdokuzbindokuzyüzellialtı Türk  

Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 
4.700.000,-TL’sı (Dörtmilyonyediyüzbin Türk Lirası) 
sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye 

ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.   
 
Şirket’in payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. 

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A 
grubu nama 7.295.485.652,52 adet pay karşılığı 
72.954.857,- TL’den ve B grubu hamiline 
13.244.514.347,48 adet pay karşılığı 132.445.143,- 
TL’den oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri 
kısıtlanamaz. 
 

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 
kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin 
yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye 
piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı 

veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay 
çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.  Yeni 
pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri 
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu 

payların herbiri 15 (Onbeş) oy hakkına; B Grubu 
payların her biri  1 (Bir) oy hakkına sahiptir. 
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında 
A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni 
paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı 
takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve 

hamiline yazılı olarak çıkarılır. 
 
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan 
sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının 
kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar 
nominal değerin altında olmamak üzere piyasa 
fiyatı ile halka arz edilir. 

 
 



 
 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının 
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde oyda imtiyaz 
hakkı tanınan paylar dışında imtiyaz veren pay 
çıkarılamaz. 
 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
İLANLAR 
 

MADDE 24. Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrası 
hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket 
merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve 
Şirket internet sayfasında, Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası mevzuatı’nda belirtilen sürelere 
uymak kaydıyla yapılır. 
 
Genel Kurul toplantılarına çağrı Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu  ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri ile öngörülen usullerin yanısıra 
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 
sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü 

iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç 
olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 
3 hafta önceden yapılır. Ayrıca şirketin internet 

sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası  mevzuatı ve 
diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca açıklanması 
gereken bilgiler kamuya açıklanır. 
 
Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar 

için Türk Ticaret Kanunu’nun 474. ve 532. 
maddeleri hükümleri uygulanır.  
 
Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret 
Kanunu’ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme 

yükümlülükleri saklıdır. 
 

 

 

 

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının 
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde oyda imtiyaz 
hakkı tanınan paylar dışında imtiyaz veren pay 
çıkarılamaz. 
 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Şirketin sermaye artırımlarında, Sermaye Piyasası 
Kurulunca portföye alınması uygun görülen varlıklar 
ayni sermaye olarak konulabilir. Bu varlıkların 

değerlemesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye 
Piyasası Kurulunca belirlenir. 
 

Ayni sermaye karşılığı ihraç edilen paylar Sermaye 
Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde 
halka arz edilebilir. 
 

Ayni sermaye artırımı kararı sadece Genel Kurulda 
alınabilir. 
 
Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve 
Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. 
 
 

 
İLANLAR 
 

MADDE 24.  Şirket tarafından yapılacak ilanlarda 
TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine uyulur. 

      
 
 
 
 
 
Genel Kurul toplantılarına çağrı Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri ile öngörülen usullerin yanısıra 
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı 
sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü 

iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç 
olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 
3 hafta önceden yapılır. Ayrıca şirketin internet 

sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Türk 
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve 
diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca açıklanması 
gereken bilgiler kamuya açıklanır. 
 
Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar 

için Türk Ticaret Kanunu’nun 474. ve 532. 
maddeleri hükümleri uygulanır.  
 
Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret 
Kanunu’ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme 

yükümlülükleri saklıdır. 

 


