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ESKİ ŞEKLİ  
 
MADDE 4. ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU 
 
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı 
amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, 
Şirketin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve 
yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.  
 
Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve 
şahsi her türlü teminat almak, bunlarla ilgili olarak 
tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel 
kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün 
işlemleri yapabilir. 
 
Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği 
miktar ve değerden taşınır ve taşınmaz mal satın 
alabilir, satabilir veya kiralayabilir. 
 
Şirket huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin 
gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından 
ortaklarına, Yönetim Kurulu üyelerine, personeline ya 
da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. 
 
Şirket yukarıda sayılan amaçlarına ulaşabilmek için 
Sermaye Piyasası mevzuatınca izin verilen menkul ve 
gayrimenkul malları ve bu mallara müteallik ayni ve 
şahsi hakları kısmen veya tamamen satın alabilir, 
satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kira 
sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, gayrimenkuller 
üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti 
tesis ve fekkedebilir, kat karşılığı yapılan projelerde 
projenin gerçekleştirileceği arazilerin sahiplerince 
ortaklığa bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık 
lehine üst hakkı tesis edilmesi halinde projenin teminatı 
olarak arazi sahibi lehine ipotek veya sınırlı ayni haklar 
tesisi edilmesi ve yapılacak yatırımlar için kredi temini 
amacıyla portföydeki varlıkları rehin ve ipotek edebilir, 
başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul 
edebilir, fekkedebilir, mükellefiyetli ya da mükellefiyetsiz 
tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkulleri ifraz ve tevhid 
ettirebilir, parselasyon yaptırabilir, Medeni Kanun 
gereğince ayni ve şahsi haklarla ilgili her türlü iltizami 
ve tasarrufi işlemleri yaptırabilir. 
 
 
 
 
 

 

YENİ ŞEKİL  
 
MADDE 4. ŞİRKETİN AMACI, FAALİYET KONUSU, 
FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI VE 
YATIRIM SINIRLAMALARI  
 

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 kurulmuş ve sermaye piyasası mevzuatında 
izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye 
piyasası  kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka 
açık anonim ortaklıktır. 
 
Şirketin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve 
yönetim sınırlamaları, faaliyet kapsamı, faaliyet 
yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları,  
portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile 
ayni hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ile ilgili 
mevzuata uyulur. 
 
Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve 
şahsi her türlü teminat almak, bunlarla ilgili olarak 
tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel 
kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün 
işlemleri yapabilir. 
 
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının 
gerektirdiği miktar ve değerden taşınır ve taşınmaz mal 
satın alabilir, satabilir veya kiralayabilir. 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının 
örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık 
teşkil etmemesi, kendi amaç ve konusunun 
aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının 
yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel 
kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla kamu 
kurum ve kuruluşlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş 
olan 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 
yapılamaz.  
 
Şirket huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin 
gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından 
ortaklarına, Yönetim Kurulu üyelerine, personeline ya 
da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. 
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Şirket yukarıda sayılan amaçlarına ulaşabilmek için 
Sermaye Piyasası mevzuatınca izin verilen menkul ve 
gayrimenkul malları ve bu mallara müteallik ayni ve 
şahsi hakları kısmen veya tamamen satın alabilir, 
satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kira 
sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, gayrimenkuller 
üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti 
tesis ve fekkedebilir, kat karşılığı yapılan projelerde 
projenin gerçekleştirileceği arazilerin sahiplerince 
ortaklığa bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık 
lehine üst hakkı tesis edilmesi halinde projenin teminatı 
olarak arazi sahibi lehine ipotek veya sınırlı ayni haklar 
tesisi edilmesi ve yapılacak yatırımlar için kredi temini 
amacıyla portföydeki varlıkları rehin ve ipotek edebilir, 
başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul 
edebilir, fekkedebilir, mükellefiyetli ya da mükellefiyetsiz 
tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkulleri ifraz ve tevhid 
ettirebilir, parselasyon yaptırabilir, Medeni Kanun 
gereğince ayni ve şahsi haklarla ilgili her türlü iltizami 
ve tasarrufi işlemleri yaptırabilir. 

  

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin 
farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca yapılacak düzenlemelere uyulur. 
 
İşbu madde kapsamında Şirket tarafından          
gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından 
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek 
nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı 
uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kamunun 
aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca 
yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca 
söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç 
aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


