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                                        VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  

ANONĠM ġĠRKETĠ  
ESAS SÖZLEġMESĠ 

(DeğiĢiklikler dipnotlar ile belirtilmiĢtir) 
 

KURULUġ 
 

MADDE 1. AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri  çerçevesinde hisse senetlerini halka arzetmek 
üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre ani surette bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi 

kurulmuĢtur. 
 

                      

  ĠKAMETGAH VEYA  
TĠCARET ÜNVANI UYRUĞU MERKEZ ADRESĠ 

   
   

1-TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.C. Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere 
Caddesi Güler Sokak No:51 

Kağıthane/ĠSTANBUL 

   
2- T.C. BAġBAKANLIK TOPLU KONUT ĠDARESĠ 

BAġKANLIĞI 

T.C. Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/ANKARA 
   

3-TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 

MEMUR VE HĠZMETLĠLERĠ EMEKLĠ VE 

 T.C. Atatürk Bulvarı No:87 

Kızılay/ANKARA 
SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI   

 
4- VAKIFBANK PERSONELĠ ÖZEL SOSYAL        

GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ VAKFI 

  
T.C. 

 
Atatürk Bulvarı No:87 Kat:8 

Kızılay/ANKARA 
   

5-GÜNEġ SĠGORTA A.ġ.      T.C. Büyükdere Cad. GüneĢ Plaza 

No:110 Esentepe-ġiĢli ĠSTANBUL 
   

6- VAKIF  PAZARLAMA TĠCARET ve SANAYĠ 
A.ġ. 

T.C. Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi 
Matbuat Sok. No:17 Esentepe 

  ġiĢli/ĠSTANBUL 

 
ġĠRKETĠN ÜNVANI 

 
MADDE 2. ġirketin Ticaret Ünvanı “VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM 

ġĠRKETĠ”dir. Bu esas sözleĢmede kısaca “ġirket” olarak anılacaktır. 

 
 ġĠRKETĠN MERKEZ VE ġUBELERĠ 

 
MADDE 3. ġirket'in merkezi Ġstanbul’dadır. Adresi, Halaskargazi Caddesi Yasan ĠĢ Merkezi 

No:243/6 Kat:6  Osmanbey-ġiĢli/Ġstanbul’dur. Adres değiĢikliğinde yeni adres, ticaret sicil tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiĢ adrese yapılan tebligat ġirket’e yapılmıĢ sayılır. ġirket, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek Ģartıyla ġube ve Temsilcilik 
açabilir. 

 
 

              ġĠRKETĠN SÜRESĠ 

 
              MADDE 4. ġirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıĢtır. 
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 ġĠRKETĠN AMACI 

 
                         MADDE 5. (*)  ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına 

iliĢkin düzenlemeleri ile belirlenmiĢ usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule 
dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve 

sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleĢtirmek üzere adi ortaklık 
kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde 

bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. ġirket’in faaliyet esasları, yapamayacağı iĢler, 

yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy 
çeĢitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu iĢlemleri hususunda Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.  
              Bu çerçevede, ġirket, amacını gerçekleĢtirmek için, 

 

a) Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iĢ 
merkezi, alıĢveriĢ merkezi, hastane, otel , ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer 

gayrimenkul mallar ile (Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurt dıĢındaki gayrimenkulleri satın 
alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiĢ olan rehinleri 

kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiĢ 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 kiĢiler 

lehine rehin ve ipotek verebilir, üçüncü kiĢiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat 
irtifakı, üst hakkı, inĢaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm 

iĢlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiĢ 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 karĢılığında 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 iĢlemleri yapabilir. 
 

e) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç 
duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefriĢini temin edebilir. 

 

f) Mülkiyetlerini edinerek alım satım karı elde etmek ve kat irtifakı tesisi suretiyle proje 
geliĢtirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilir, satabilir, kiralayabilir, 

 
g) Kamu veya özel tüzel kiĢiler kiĢiliklerince veya gerçek kiĢilerce, ortaklık adına, üzerlerinde 

proje geliĢtirilmesi maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen 

gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacıyla satabilir, 
 

h) Ġlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmıĢ, projesi hazır ve onaylanmıĢ, inĢaata 
baĢlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu 

bağımsız ekspertiz Ģirketleri tarafından onaylanmıĢ gayrimenkule dayalı projelere, projenin her 
aĢamasında gayrimenkul geliĢtirme 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 iĢlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, 

mala dayalı olanlar hariç vadeli iĢlem sözleĢmeleri yapabilir. 
 

j) ġirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve Ģahsi her türlü teminatı alabilir, 

bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluĢlar nezdinde 
tescil, terkin ve diğer bütün iĢlemleri yapabilir. 

 
k) Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen sınırlar dahilinde Ģirketlere iĢtirak ederek ortak 

olabilir. 
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ġirket’in faaliyet esasları, yapamayacağı iĢler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim 
sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeĢitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu 

iĢlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. 
 

ġirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği  miktar ve değerde taĢınır ve taĢınmaz mal 
satın alabilir veya kiralayabilir. 

 

ġirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dıĢında mal 
varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline herhangi bir menfaat 

sağlayamaz. 
 

ÇeĢitli amaçlarla kurulmuĢ bulunan vakıflara, derneklere veya kamuya yararlı çalıĢmalar yapan 

kiĢi veya kurumlara Mevzuat sınırları içinde kalmak kaydıyla bağıĢ yapılabilir. Ancak, bir yıl içinde 
yapılacak yardım ve bağıĢların toplamı Ģirket portföy büyüklüğünün binde birini aĢamaz.  

 
Yukarıda gösterilen muamelelerden baĢka ileride ġirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baĢka 

iĢlere giriĢilmek 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 ġirket dilediği iĢleri yapabilecektir. 

 
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca sonradan yapılacak 

düzenlemelerin farklılık taĢıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca yapılacak düzenlemelere 
uyulur. 

 

(*) 02/06/2010 tarih ve 7576 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek 
değiĢmiĢtir. 

 
 

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET ĠHRACI 
 

MADDE 6. ġirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için, kredi kuruluĢlarından 

Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen oran, Ģekil ve Ģartlarda kredi alabilir veya sınıra bağlı 
kalmaksızın  Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle borçlanma senedi ihraç edebilir. 

 
 

SERMAYE VE HĠSSE SENETLERĠ 

 
MADDE 7. ġirket’in kayıtlı sermayesi 300.000.000,-TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 

Kr (Bir KuruĢ) itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüĢtür. Sermaye Piyasası 
Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda 

izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ġirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ 
sayılır. 

 
ġirket’in çıkarılmıĢ sermayesi tamamı ödenmiĢ 105.000.000,-TL (Yüzbesmilyon Türk Lirası) olup her biri 

1 Kr (Bir KuruĢ) itibari değerde 10.500.000.000 (OnmilyarbeĢyüzmilyon) adet paya ayrılmıĢtır. 

 
Sermayenin 84.370.250,-TL’si (SeksendörtmilyonüçyüzyetmiĢbinikiyüzelli Türk Lirası) ortaklar 

tarafından nakden ödenmiĢ, 15.929.750,-TL’lik (OnbeĢmilyondokuzyüzyirmidokuzbinyediyüzelli Türk 
Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 4.700.000,-TL’sı (Dörtmilyonyediyüzbin Türk Lirası) 

sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karĢılanmıĢtır. 
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TĠCARET ÜNVANI TERTĠBĠ GRUP TÜRÜ PAY ADEDĠ PAY TUTARI (TL)

T.VAKIFLAR 

BANKASI T.A.O. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 A Nama 1.539.999.828 15.399.998,28

T.VAKIFLAR 

BANKASI T.A.O 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 B Hami l ine 1.361.334.149 13.613.341,49

T.C. 

BAġBAKANLIK, 

TOPLU KONUT 

ĠDARESĠ 

BAġKANLIĞI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 A Nama 909.999.893 9.099.998,93

T.C. 

BAġBAKANLIK, 

TOPLU KONUT 

ĠDARESĠ 

BAġKANLIĞI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 B Hami l ine 559.999.939 5.599.999,39

VAKIFBANK 

PERSONELĠ ÖZEL 

SOSYAL GÜVENLĠK 

HĠZMETLERĠ VAKFI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 A Nama 559.999.945 5.599.999,45

VAKIFBANK 

PERSONELĠ ÖZEL 

SOSYAL GÜVENLĠK 

HĠZMETLERĠ VAKFI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 B Hami l ine 139.999.974 1.399.999,74

T. VAKIFLAR 

BANKASI T.A.O. 

MEMUR VE 

HĠZMETLĠLERĠ 

EMEKLĠ VE SAĞLIK 

YARDIM SANDIĞI 

VAKFI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 A Nama 279.999.964 2.799.999,64

T. VAKIFLAR 

BANKASI T.A.O. 

MEMUR VE 

HĠZMETLĠLERĠ 

EMEKLĠ VE SAĞLIK 

YARDIM SANDIĞI 

VAKFI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 B Hami l ine 69.999.989 699.999,89

GÜNEġ SĠGORTA 

A.ġ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 A Nama 139.999.990 1.399.999,90

GÜNEġ SĠGORTA 

A.ġ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 B Hami l ine 34.999.998 349.999,98

VAKIF 

PAZARLAMA 

SANAYĠ VE 

TĠCARET A.ġ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 A Nama 139.999.990 1.399.999,90

VAKIF 

PAZARLAMA 

SANAYĠ VE 

TĠCARET A.ġ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 B Hami l ine 34.999.998 349.999,98

HALKA ARZ 

EDĠLEN 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 B Hami l ine 4.728.666.343 47.286.663,43

TOPLAM 10.500.000.000 105.000.000,00                             
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               ġirket’in payları A ve B gruplarına ayrılmıĢtır.ÇıkarılmıĢ sermayeyi temsil eden pay grupları,A 

grubu nama 3.569.999.610 adet pay karĢılığı 35.699.996,10 TL’den ve B grubu hamiline 
6.930.000.389,80 adet pay karĢılığı 69.300.003,90 TL’den oluĢmaktadır. 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 çıkarılmıĢ 
sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı 

konusunda karar almaya yetkilidir. 
 

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 100.000(Yüzbin) oy hakkına; B Grubu 

payların her biri 1(Bir) oy hakkına sahiptir.Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karĢılığında A Grubu, 
B Grubu paylar karĢılığında 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. 
 

ÇıkarılmıĢ sermaye miktarının ġirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin seçimininde oyda imtiyaz hakkı tanınan paylar dıĢında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 

GEÇĠCĠ MADDE 5: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL.(Bin Türk Lirası) iken 5274 
sayılı T.T.K’da değiĢiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr. (Bir KuruĢ) olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu 

değiĢim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmıĢ olup 1.000 TL’lik(Bin Türk Lirası) 10 (on) adet pay 
karĢılığında 1 Kr’lik (Bir KuruĢ) 1 (bir) adet hisse verilecektir. 1 Kr’ye (Bir KuruĢ)  tamamlanamayan 

paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değiĢim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları 

paylardan doğan hakları saklıdır. 
 

(*)Daha önce gerçekleĢtirilen sermaye artırımları hakkında açıklamalar  
Tescilin Ġlan Olunduğu  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Tarih ve Sayısı : 

 

Sermayesinin    375.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi  09.01.1997  4212 
Sermayesinin    497.625.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi  25.06.1998  4569 

Sermayesinin 1.492.875.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi        21.10.1998  4653 
Sermayesinin 2.000.452.500.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi        21.06.1999  4816 

Sermayesinin 3.500.791.500.000,-Türk Lirasına Yükseltilmesi        05.05.2000  5039 

Sermayesinin 4.376.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi        18.06.2001  5319 
Sermayesinin 5.000.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi        22.06.2002  5576 

Sermayesinin    15.000.000.- Yeni Türk Lirasına Yükseltilmesi        31.10.2005  6422 
Sermayesinin    16.800.000.- Yeni Türk Lirasına Yükseltilmesi        04.09.2006  4634 

Sermayesinin    18.840.000.- Yeni Türk Lirasına Yükseltilmesi        07.09.2007  6890 
Sermayesinin    19.300.000.- Yeni Türk Lirasına Yükseltilmesi        03.09.2008  7141 

Sermayesinin    20.800.000.- Türk Lirasına Yükseltilmesi           02.09.2009  7389 

Sermayesinin    22.000.000,- Türk Lirasına Yükseltilmesi               04.08.2011      7873 
Sermayesinin    100.000.000,-Türk Lirasına Yükseltilmesi               06.12.2011      7955 

Sermayenin      105.000.000,- Türk Lirasına Yükseltilmesi              25.07.2012      8119 
 

(*) 8 Kasım 1999 tarih ve 4914 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek değiĢmiĢtir. 

(*) 8 Nisan 2005 tarih ve 6278 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek değiĢmiĢtir. 
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  PORTFÖYDEKĠ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SĠGORTALANMASI 

 
MADDE 8.  ġirket portföyüne alınan menkul kıymetler veya bunları temsil eden belgeler 

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleĢmesi ile Takas ve Saklama Ģirketinde, 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilen kuruluĢlarda 

muhafaza edilir. 

 
ġirket portföyünde yeralan varlıkları Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara göre 

sigorta ettirmekle zorunludur. 
 

 

            PORTFÖYDEKĠ VARLIKLARIN DEĞERLEMESĠ 
 

MADDE 9. Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülecek ilke ve esaslara   
uyularak değerlendirilir. 

 
 

YÖNETĠM KURULU VE GÖREV SÜRESĠ 

 
MADDE 10.  ġirketin iĢleri ve yönetimi, üçüncü kiĢilere karĢı temsil ve ilzamı,  Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 1 yıl için seçilen 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen Ģartları haiz ve çoğunluğu icrada 

görevli olmayan 11 (onbir) üyeden teĢkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından  yürütülür. Yönetim 

Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir baĢkan ve baĢkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir 
baĢkan vekili seçer. 

 
Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 

Görev süresi sona eren üyelerin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Bir üyeliğin 

herhangi bir nedenle boĢalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve  Sermaye Piyasası 
mevzuatı ve ilgili diğer  mevzuatta belirtilen Ģartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve 

ilk Genel Kurul’un onayına sunar.  Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul Toplantısı’na 
kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.  

 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. 
 

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya 
birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kiĢiye devretmeye yetkilidir. 

 

Tüzel kiĢiler de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
hükümlerinde yer alan esaslara uyulur. 

 
YÖNETĠM KURULUNA SEÇĠLME ġARTLARI  

 
MADDE 11. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer  

mevzuatta öngörülen Ģartları taĢımaları gerekir. 

 YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI, ÖZELLĠK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL 

YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM 
 

MADDE 12. Yönetim Kurulu, ġirket iĢleri açısından gerekli görülen zamanlarda, BaĢkan veya 
bulunmadığı zamanlarda BaĢkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri de 

baĢkan veya baĢkan vekiline yazılı olarak baĢvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. 
BaĢkan veya baĢkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip 

olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.Oy hakkı Ģahsen kullanılır. Yönetim Kurulu kararları, 

baĢkan, baĢkan vekili veya üyelerinden herhangi birisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı 
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takdirde, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde toplantı 

yapılmaksızın da alınabilir. 
Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanı ve bulunmadığı zamanlarda 

BaĢkan vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değiĢiklik yapılabilir.  
 

Toplantı yeri ġirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak Ģartı ile baĢka bir yerde de 
toplanabilir. 

 

ġirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret 
Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ġirket, Ticaret ġirketlerinde 

Anonim ġirket Genel Kurulları DıĢında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ  
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine 

imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluĢturulmuĢ sistemlerden 

de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda ġirket ana sözleĢmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuĢ 
olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta 

belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Elektronik ortamda 
Yönetim Kurulu toplantılarına iliĢkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur. 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına iliĢkin 

düzenlemeleri saklı kalmak Ģartıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve 

kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylar eĢit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya 
bırakılır. Ġkinci toplantıda da eĢitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiĢ sayılır.  

  
 Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red 

gerekçesini yazarak imzalar. 

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. 
ġirket ile bu fıkranın  (A) bendinde sayılan taraflar arasında, bu fıkranın  (B) bendinde sayılan 

hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde 

kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi 
verilmesi gerekir. 

 

A- Taraflar 
a) ġirkette sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip 

ortaklar, 
b) ġirkette Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar 

c) ġirkete danıĢmanlık hizmeti veren Ģirket, 

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10’dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına 
sahip oldukları diğer Ģirketler, 

e) ġirketin iĢtirakleri, 
f) ġirkete iĢletmecilik hizmeti veren Ģirketler. 

B- Özellik arz eden kararlar 

a) ġirket portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine iliĢkin 
kararlar, 

b) ġirketin portföyündeki varlıkların pazarlanması iĢini üstlenecek Ģirketlerin belirlenmesine 
iliĢkin kararlar, 

c) Kredi iliĢkisi kurulmasına iliĢkin kararlar, 
 

d) ġirketin paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluĢun 

belirlenmesine iliĢkin kararlar, 
e) Ortak yatırım yapılmasına iliĢkin kararlar, 

f) ġirkete mali, hukuki veya teknik danıĢmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kiĢilerin 
belirlenmesine iliĢkin kararlar, 

g) ġirkete proje geliĢtirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel 

kiĢilerin belirlenmesine iliĢkin kararlar, 
h) (A) bendinde yer alan tüzel kiĢilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ġirket portföyüne 

 alınmasına iliĢkin kararlar,  
i) ġirkete iĢletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kiĢilerin belirlenmesine iliĢkin kararlar, 
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j) Bunlar dıĢında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine 

sonuç doğurucu nitelikteki kararlar. 
 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iĢlemlerde ve 
ġirketin önemli nitelikte  iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler lehine teminat (finansal kuruluĢlar 

hariç), rehin (finansal kuruluĢlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluĢlar hariç) verilmesine iliĢkin 
iĢlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine uyulur. ġirketin 

önemli nitelikte iliĢkili taraf iĢlemlerinde ve üçüncü kiĢiler lehine teminat (finansal kuruluĢlar hariç), 

rehin (finansal kuruluĢlar hariç) ve ipotek (finansal kuruluĢlar hariç) verilmesine iliĢkin yönetim kurulu 
kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu 

iĢlemi onaylamaması halinde, bu durum iĢleme iliĢkin yeterli bilgiyi içerecek Ģekilde kamuyu aydınlatma 
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve iĢlem genel kurul onayına sunulur. 

  

         Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan tüm Kurumsal Yönetim 
Ġlkelerine uyulur ve zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iĢlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları 

geçersiz olup esas sözleĢmeye aykırı sayılır. 
  

        Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca kurulması 
zorunlu bulunan komiteleri ilgili düzenlemelerdeki hükümlere uygun Ģekilde kurmakla yükümlüdür. 

Yönetim Kurulu, bu komitelerin dıĢında, sermaye piyasası mevzuatına uymak Ģartıyla, ġirket iĢleri ile 

ilgili ihtiyaç duyulan komiteleri de kurma yetkisine sahiptir.  Komitelerin görev alanları, çalıĢma esasları 
ve hangi üyelerden oluĢacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.   

         
         Denetim komitesi üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise baĢkanları, bağımsız yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilir. 

 
YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN ÜCRETLERĠ 
 

MADDE 13. Yönetim Kurulu baĢkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. Ġlk yıl 
ödenecek ücret geçici madde 4’de gösterilmiĢtir. 

 
 

ġĠRKETĠ YÖNETĠM VE ĠLZAM 

 
MADDE 14. ġirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen 
görevleri  ifa eder. 

 

ġirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için 
bunların ġirketin ünvanı altına konmuĢ ve ġirketi ilzama yetkili en az iki kiĢinin imzasını taĢıması 

gereklidir. 
Kimlerin ġirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulu’nca tesbit edilir. 

 

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER 
 

MADDE 15.  Yönetim Kurulunca, ġirket iĢlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli 
sayıda Müdür atanır. Genel Müdür olarak görev yapacak kiĢilerin ekonomi, finans, iĢletme, hukuk, 

inĢaat, mimarlık veya benzer alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun 
olmuĢ olması ve gayrimenkul yatırımları ile yakından ilgili olan hukuk, inĢaat ve finans gibi alanlarda en 

az beĢ yıl tecrübeli olması Ģartı aranır. Yalnızca gayrimenkul alım satımı ile uğraĢmak bu alanda 

edinilmiĢ tecrübe sayılmaz. 
 

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ġirketi yönetmekle yükümlüdür.Yönetim 

Kurulu Üyelerinin görev süresini aĢan süreler  için Genel Müdür atanabilir. 
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YÖNETĠCĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

 
MADDE 16. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan 

kimselerden Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu 
hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına iĢletmekle 

yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın 393 üncü   maddesi hükmü saklıdır. 
           

       Yöneticilere iliĢkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun 
ilgili maddelerine uygun hareket edilir. 

         
        Bu hükümlere aykırı hareket eden üye, ġirketin, ilgili olduğu iĢlem sonucu doğan zararını 

tazmin etmek zorundadır. 

 
DENETLEME 

 
MADDE 17. Finansal tablolar denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu 

Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan 
finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı 

da denetim kapsamı içindedir.  

 
         Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen 

Ģartları haiz denetçi genel kurul tarafından 1 yıl için seçilir. Seçilen denetçi, tescil ve Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi ile ġirketin internet sitesinde ilan ettirilir. 

 

         Özel denetçi seçimi ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

 
         ġirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret 

Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. 
 

DENETÇĠLERĠN ÜCRETLERĠ 

 
MADDE 18. Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır. Ġlk bir yıl için seçilen 

denetçilere verilecek ücret geçici madde 4’de gösterilmiĢtir. 
 

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI 
 

MADDE 19. Olağan Genel Kurul, ġirketin 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 

görüĢüp karara bağlar. 
 

       Olağanüstü Genel Kurul, ġirket iĢlerinin gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu esas sözleĢmede 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 SözleĢmenin 12. maddesinin 9. fıkrası gereğince yapılacak genel kurul toplantılarında, 

iĢlemin tarafları ve bunlarla iliĢkili kiĢiler 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. 
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Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım 
 

       ġirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 
Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. ġirket, Anonim 

ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak 

sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüĢ açıklamalarına, öneride 
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi 

bu amaç için oluĢturulmuĢ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul 
Toplantılarında esas sözleĢmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuĢ olan sistem üzerinden hak sahiplerinin 

ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.             

  
 TOPLANTI YERĠ 

 
MADDE 20. Genel Kurul toplantıları, Olağan ve Olağanüstü olarak, ġirket merkezinde veya 

aynı ilde, yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır. 
 

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSĠLCĠSĠ BULUNMASI 

 
MADDE 21. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Temsilcisinin hazır bulunması Ģarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında 
alınacak kararlar geçersizdir.  

 

       Türk Ticaret Kanunun 407 nci maddesi uyarınca Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer 
düzenlemelere uyulur. 

 
 

TEMSĠLCĠ TAYĠNĠ 
 

MADDE 22. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin 

edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. ġirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından 
baĢka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da  kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin Ģeklini 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı 
olması Ģarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiĢ olması kaydıyla, oyu 

devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine uyulur. 
  

OYLARIN KULLANILMA ġEKLĠ 
 

MADDE 23. Genel kurul toplantılarında oy kullanımına iliĢkin hususlarda ve vekaleten oy 

verme iĢlemlerinde sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uyulur.     Toplantıya fiziken 
katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına iliĢkin mevzuat 

hükümlerine göre kullanırlar. 
 

ĠLANLAR  
 

 MADDE 24. ġirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrası 

hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, ġirket merkezinin 
bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve ġirket 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 ulaĢmayı 

sağlayacak, elektronik haberleĢme dahil her türlü iletiĢim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak 
üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Ayrıca Ģirketin 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. 
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       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. 

 
BĠLGĠ VERME 

 

MADDE 25. ġirket, faaliyet esasları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde 
aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen 

rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. 
 

 

HESAP DÖNEMĠ 
 

MADDE 26. ġirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden baĢlar ve Aralık ayının sonuncu 
günü sona erer. Birinci hesap yılı ise ġirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten baĢlar ve o yılın 

Aralık ayının sonuncu günü sona erer. 
 

 

KAR 
 

MADDE 27. Karın dağıtımında SPK kanunu ve kurul tebliğine uygun olarak dağıtım yapılmak 
üzere hesap yılı içinde gerçekleĢtirilen gayri safi kardan ġirketin cari giderleri, amortismanlar, karĢılıklar 

gibi diğer genel giderler indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teĢkil eder. 

 
 

SAFĠ KARIN DAĞITIMI 
 

MADDE 28. ġirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.  

 

         ġirket’in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, ġirket’in genel giderleri ile 
muhtelif amortisman gibi ġirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ġirket tüzel kiĢiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karĢılıklar düĢüldükten sonra 
geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi (net) 

kar, varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra, sırasıyla aĢağıda gösterilen Ģekilde tevzi olunur:   

 
a)Genel kanuni yedek akçe: Kalanın %5’i, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca 

ödenmiĢ sermayenin %20’sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. 
 

Birinci temettü: 

 
b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağıĢ tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen 
oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 

 
c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının memur, müstahdem ve 

iĢçilere, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.  

Ġkinci temettü: 
 

d)Safi kardan, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düĢtükten sonra kalan kısmı, Genel 
Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda 

bırakmaya, Kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü  yedek akçe olarak 

ayırmaya yetkilidir. 
 

e)Pay sahipleriyle kara iĢtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan, 
çıkarılmıĢ sermayenin %5i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret 

Kanununun 519 uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 
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f)Yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleĢmede pay sahipleri 

için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça baĢka yedek akçe ayrılmasına, 
ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Ģirketin memur, müstahdem, çalıĢan, iĢçilerine kar 

payı dağıtılmasına karar verilemez.  
 

g)Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 
dikkate alınmaksızın eĢit olarak dağıtılır. 

 

h)Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım Ģekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki 
teklifi üzerine genel kurulca kararlaĢtırılır. 

 
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. 

 

KAR DAĞITIMI ZAMANI 
 

MADDE 29. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne Ģekilde verileceği Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun konuya iliĢkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul 

tarafından kararlaĢtırılır. Bu ana sözleĢme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. 
 

ġĠRKETĠN FESĠH VE TASFĠYESĠ 

 
MADDE 30. ġirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında 

Türk Ticaret Kanunu, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda 
tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde Genel Kurul’ca üç tasfiye memuru seçilir. 

 

KENDĠLĠĞĠNDEN SONA ERME 
 

MADDE 31. ġirket’in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

 
KANUNĠ HÜKÜMLER 

 

MADDE 32. Bu anasözleĢmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, Sermaye Piyasası 
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

DAMGA VERGĠSĠ 
 

GEÇĠCĠ MADDE 1. Bu anasözleĢme ile ilgili damga vergisi ġirket’in kesin kuruluĢunu takip 

eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. 
 

ĠLK YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 
 

GEÇĠCĠ MADDE 2. Ġlk Yönetim kurulu olarak;  

 
ADI SOYADI UYRUĞU TEMSĠL ETTĠĞĠ TÜZEL KĠġĠ 

   
1.Süleyman Adam Arda T.C. TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 

 
2.Abdullah ÇELĠK 

 
T.C. 

 
VAKIFBANK PERSONELĠ  ÖZEL SOSYAL GÜVENLĠK 

HĠZMETLERĠ VAKFI  

 
3.Ġbrahim Serdar EROL 

 
T.C. 

 
VAKIFBANK PERSONELĠ  ÖZEL SOSYAL GÜVENLĠK 

HĠZMETLERĠ VAKFI  
 

4.Ġlhan KARAEFE 

 

T.C. 

 

TÜRKĠYE  VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE 

HĠZMETLĠLERĠ EMEKLĠ VE SAĞLIK YARDIM  SANDIĞI 
VAKFI 

5.Yavuz ATEġ T.C. ARSA OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

seçilmiĢlerdir. Bunlar ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yaparlar. 
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ĠLK DENETĠM KURULU ÜYELERĠ  
 

GEÇĠCĠ MADDE 3. Ġlk denetçiler olarak; Uğurlu Sokak No:28/5 KurtuluĢ /ANKARA adresinde 
yerleĢik T.C. uyruklu Ahmet Selahattin ESTĠ ve Yazgan Sokak No:2/9 Cebeci/ANKARA adresinde 

yerleĢik, T.C. uyruklu Adnan GÜZEL bir yıl için seçilmiĢlerdir. 
 

 

YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN ÜCRETLERĠ 
 

GEÇĠCĠ MADDE 4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi ücretleri ilk Genel Kurul’da 
kararlaĢtırılacak olup, ilk Genel Kurul’a kadar Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere bu görevleri 

nedeniyle herhangibir ücret ödenmeyecektir. 

 
GEÇĠCĠ MADDE 5. Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL.(Bin Türk Lirası) iken 5274 

sayılı T.T.K’da değiĢiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. (Bir Yeni KuruĢ) olarak 
değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmıĢ olup 1.000 TL’lik(Bin Türk Lirası) 10 

(on) adet pay karĢılığında 1 YKr’lik (Bir Yeni KuruĢ) 1 (bir) adet hisse verilecektir. 1 YKr’ye (Bir Yeni 
KuruĢ)  tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değiĢim ile ilgili 

olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. 

 
(*) 8 Nisan 2005 tarih ve 6278 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek eklenmiĢtir. 
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KURUCULAR 

 
TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O   T.C.MALĠYE BAKANLIĞI  

       ARSA OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
                  ADINA VEKALETEN 

 

 
S. ADAM ARDA                  YAVUZ ATEġ 

       ĠMZA             ĠMZA 
 

 

 
 

 
 

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O   VAKIFBANK PERSONELĠ 
MEMUR VE HĠZMETLĠLERĠ EMEKLĠ   ÖZEL SOSYAL GÜVENLĠK 

VE YARDIM SANDIĞI VAKFI    HĠZMETLĠLERĠ VAKFI 

ADINA VEKALETEN     ADINA VEKALETEN  
 

 
NACĠ ASLANKALP     NACĠ ASLANKALP 

       ĠMZA              ĠMZA  

 
 

 
 

 
 

GÜNEġ SĠGORTA A.ġ.     VAKIF DENĠZ FĠNANSAL 

                                                                                 KĠRALAMA A.ġ. 
ADINA VEKALETEN     ADINA VEKALETEN 

 
       

 

CEMĠL ARMAĞAN     CEMĠL ARMAĞAN 
       ĠMZA             ĠMZA 


