
ESKİ HALİ YENİ HALİ 

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET 

KONUSU 

Madde 5: Şirket, Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde 

yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas 

olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere 

dayalı sermaye piyasası araçlarına, 

gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere 

dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve 

kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık 

anonim ortaklıktır. 

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, 

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 

üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek 

verebilir, özel haller kapsamında Sermaye 

Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli 

açıklamalar yapılması kaydıyla 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.  
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b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve 

faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla 

fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how 

ve diğer sınaî 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) Risklere karşı korunmak amacıyla 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. 

h) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta 

bulunabilir. Yapılan bağış tutarı yıllık hesap 

döneminde özkaynak tutarının binde dördünü 

aşamaz.  

i) 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. 

 

 

 

 

 

b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve 

faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla 

fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how 

ve diğer sınaî 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) Risklere karşı korunmak amacıyla 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. 

h) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta 

bulunabilir. Yapılan bağış tutarı yıllık hesap 

döneminde özkaynak tutarının binde dördünü 

aşamaz.  

i) 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. 

 

 



ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR 

Madde 16:  Şirket ile aşağıda (A) bendinde 

sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde 

sayılan işlemlere ilişkin alınan yönetim kurulu 

kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel 

durumların kamuya açıklanmasına ilişkin 

düzenlemeleri çerçevesinde kamuya 

açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile 

alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul 

toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi 

verilmesi gerekir. 

 

A- Taraflar; 

 

a-Şirkette sermayenin %20 veya üzerinde 

paya veya bu oranda oy hakkına sahip 

ortaklar 

b-Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme 

imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, 

c- (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %20’den 

fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip 

oldukları diğer şirketler, 

 ç-Şirketin iştirakleri, 

 d- Şirkete işletmecilik hizmeti 

veren şirketler, 

 e- Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket, 

 f- Şirkete portföy yönetim hizmeti 

veren şirketler, 

 g-Şirkete inşaat hizmeti 

verecek müteahhitler, 

 ğ-Şirketin ortak olduğu bir adi ortaklığın 

diğer ortakları, 

 h) Şirketin Türkiye Muhasebe Standartları 

çerçevesinde Kurulca belirlenen 

düzenlemelerde yer alan ilişkili tarafları. 

 

B- Özellik arz eden kararlar 

 

a-Şirket tarafından varlık alınması, satılması, 

kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin 

kararlar, 

b- Şirketin portföyündeki varlıkların 

pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin 

belirlenmesine ilişkin kararlar, 
c-Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, 

ç-Şirketin paylarının halka arzında, satın 

alma taahhüdünde bulunan yatırım 

kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar, 

d)-Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar, 

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR 

Madde 16:  Şirket ile ilişkili tarafları 

arasında yapılan işlemler hakkında, 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına 

İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla Kurul tarafından 

belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri 

uygulanır. 

 

 



e- Şirkete mali, hukuki veya teknik 

danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya 

tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 

f-Şirkete proje geliştirme, kontrol veya 

müteahhitlik, işletmecilik 

veya portföy yönetimi hizmeti verecek 

gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine 

ilişkin kararlar, 

g-(A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç 

ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne 

alınmasına ilişkin kararlar, 

ğ) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir 

adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine 

ilişkin kararlar, 

h- Şirket ile Türkiye Muhasebe Standartları 

çerçevesinde Kurulca belirlenen 

düzenlemelerde yer alan ilişkili taraflar 

arasında mal ve hizmet alımına dayanan 

işlemlere ilişkin kararlar, 

i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) 

bendinde sayılan taraflardan herhangi 

birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki 

kararlar. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17 nci 

maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında giren 

bir ilişkili taraf işleminde bağımsız yönetim 

kurulu üyelerinin olumsuz oy vermesi 

nedeniyle oybirliğinin sağlanamamış olması 

halinde anılan kanun maddesi hükmü 

uygulanır. 

 

 

 

 


