07.04.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Ticaret Odası : İstanbul
Sicil No
: 303536
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda
yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 07.04.2016, Perşembe günü saat
14.00’da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020,
Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
2015 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal
Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu
ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı
Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde,
www.yesilgyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun
e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine
hazır bulundurulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul
Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)’nın
kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul
Toplantısı’na “MKK”dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır
bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya
temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula
şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak
pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil
aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde
düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-30.1 “Vekaleten Oy Kullanılması
ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” ile öngörülen diğer hususları da yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yesilgyo.com
adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel
Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı
“MKK”dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme “EGKS”den yapılmamışsa
mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul
Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı
gerekli değildir. SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname
örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği
bulunan vekaletnameyi 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda

düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe
kadar Şirket Merkezi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel
Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz
konusu Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve
“Talimat Bilgi Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik
ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama
yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yapılması gereken bildirim ve
açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinin
altında yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine
sunulmaktadır:
a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam
pay sayısı ve oy hakkı,
YGYO SERMAYE VE OY YAPISI
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
KAMİL ENGİN YEŞİL

Nominal Değer (TL)

Sermayedeki
Payı (%)

Oy Hakkı Oranı (%)

138.172.742,74

58,77

58,77

YEŞİL İNŞAAT GAYRİMENKUL YAT.HİZ.TİC.A.Ş

27.438.876,91

11,67

11,67

Diğer

69.504.086,30

29,56

29,56

235.115.705,95

100,00

100,00

TOPLAM

Şirket’in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1
TL itibari değerde 1.000.000.000(Birmilyar) adet paya bölünmüştür.
Şirketin
çıkarılmış
ve
tamamen
ödenmiş
sermayesi
235.115.706,01
TL
(İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL’lık
kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL’lık kısmı ise hamiline B grubu hisselerdir. Bu
sermaye 1 TL itibari değerde 235.115.706,01 adet hisseye ayrılmıştır.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından
olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.
b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde
gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli
ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin
gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin
faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmedeki
istikrarı sayesinde Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 17.04.2015 tarihi itibariyle
9,18'e yükseltilmiştir.
Son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporlarımız ve yıllık finansal tablolarımız
www.yesilgyo.com internet sitemizde Yatırımcı Köşesi alt başlığında yer almaktadır.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi
veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday
gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
Faaliyet dönemi içerisinde görevlerinden ayrılmak durumunda bulunan üyelerin yerine
atanan yeni üyelerin özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri
Yoktur.
e) Gündemde, esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu
kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri
Ektedir.

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;
Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde,
açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir.
Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir.
Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına
girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını
sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek
kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri
Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm
sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün
içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya
duyurulur.
Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı
pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer
yöneticileri, Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde görev alacak kişiler, basın-yayın
mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı’na seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir.
Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca
kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri,
gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini
göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri
ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları
şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu’nca veya Yönetim Kurulu’nca
görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu’nca
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu
Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim
Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.
Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında
ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu’nca yerine getirilir. Elektronik Genel
Kurul Sistemi’ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve
görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:
GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”), esas sözleşme hükümleri ile Anonim Şirketlerinin Genel
Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde

genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili
gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı
başkanlığına yetki verilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olağan genel kurulda alınan kararların
tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu
ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
GÜNDEM 3) Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nun
okunması, müzakeresi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısından 21 gün önce
şirketimiz merkezinde ve www.yesilgyo.com şirket internet sitesinde ortaklarımızın
incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak,
ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz
konusu rapor, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili
diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
GÜNDEM 4) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısından
şirketimiz merkezinde ve www.yesilgyo.com şirket internet sitesinde
incelemesine sunulan Raporlar ortaklarımızın görüşüne ve onayına
Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, ortaklarımızın
sunulmuştur.

21 gün önce
ortaklarımızın
sunulacaktır.
incelemesine

GÜNDEM 5) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
ve tasdiki,
TTK hükümleri île Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2015 yılı
hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar genel kurulsa okunacak, görüşe açılacak ve
onaya sunulacaktır. Söz konusu belgelere Şirket Merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma
Platformu veya www.yesilgyo.com internet adresimizden ulaşılabilir.
GÜNDEM 6) TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde
yapılan değişikliklerin onaylanması,
Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulundan ayrılmak durumunda kalan yönetim kurulu
üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 363 çerçevesinde yerine atanan yeni üyelerimizin
atamalarının genel kurulda onaya sunulacaktır.
GÜNDEM 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem
ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin
2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır.
GÜNDEM 8) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve
görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin
bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni yönetim kurulu
üyelerinin görev dağılımı ile bağımsız üyelerin seçimi ve yönetim kurulu üyelerinin görev
sürelerinin tespiti ile şirket dışında aldığı görevler konusunda bilgilendirme yapılacaktır.
GÜNDEM 9) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinin tadilinin görüşülmesi ve
karara bağlanması,
Ekli tadil metni pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
GÜNDEM 10) Yönetim Kurulu’nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı
yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
2015 faaliyet yılı içerinde kar elde edilememesi nedeniyle TTK ve esas sözleşme
uyarınca yönetim kurulu teklifi görüşülecektir.
GÜNDEM 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme
Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine ve görüşüne sunulması,
Şirket Ücretlendirme Politikası genel kurulda onaya sunulacaktır.
GÜNDEM 12) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenerek, TTK ve ilgili mevzuat uyarınca
yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları tespit edilecektir.
GÜNDEM 13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim
şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
GÜNDEM 14) Zincir Yapı A.Ş.'nin %25 oranında payının Yeşil İnşaat Gayrimenkul
Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den satın alınarak Zincir Yapı A.Ş.'ye iştirak edilmesine
ilişkin işlemin genel kurul onayına sunulmadan ve işlem tarihi itibariyle pay sahiplerine
ayrılma hakkı tanınmadan gerçekleştirilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunca II23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin
7’nci maddesinin birinci fıkrası ve 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık nedeniyle
aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve
Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip
edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen iştirake ilişkin işlemin ilgili tebliğin ilgili maddelerine
aykırılığın gerçekleştiği dönemde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz
hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim
Kurulu Üyeleri’ne ilgili idari para cezaları sebebiyle rücu edilip edilemeyeceği konusu
görüşülerek karara bağlanacaktır.
GÜNDEM 15) Şirketimiz tarafından 26.12.2013 tarihinde KAP’ta yapılan özel durum
açıklamasının 22.05.2013 ve 04.12.2013 tarihli yapı ruhsatları ile Fako İlaçları Tesisleri
Projesi’nde meydana gelen imar değişikliği ve bu durumun sebep olması beklenen
maliyet artışı konusunda yapı ruhsatı değişikliğinin kesinleşmesinden 22 gün sonra
KAP’ta yapılmış olduğu ve 22 günlük söz konusu gecikmenin mülga Seri:VIII, No:54
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 14. Ve 21.
Maddelerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, aykırılığın gerçekleşmesi sırasında
yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası
uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne söz
konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülüp
karara bağlanması,
KAP’ta Şirketimiz tarafından yapılan 26.12.2013 tarihli özel durum açıklamasının ilgili
tebliğin ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi
sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para
cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne
ilgili idari para cezaları sebebiyle rücu edilip edilemeyeceği konusu görüşülerek karara
bağlanacaktır.
GÜNDEM 16) İlişkili inşaat şirketi ile Mülga Seri: VI, No: 11 Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Mülga Seri: VI, No: 11 Tebliği) 24/1/g maddesi
ile III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 23/1/f III-48.1
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-48.1 Tebliği) 23/1/f
aykırı olarak borç alacak ilişkisine girilmesi nedeniyle Şirketimiz hakkında idari para
cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne söz
konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülüp
karara bağlanması,
Şirketimiz tarafından ilişkili inşaat şirketi ile girilen borç alacak ilişkisinin ilgili tebliğinin
ilgili maddelerine aykırılık göstermesi nedeniyle Şirketimiz hakkında idari para cezası
uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ilgili idari
para cezaları sebebiyle rücu edilip edilemeyeceği konusu görüşülerek karara
bağlanacaktır.
GÜNDEM 17) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin
veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel
kurula bilgi verilmesi,
GÜNDEM 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde
ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

GÜNDEM 19) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2015 yılı içinde
yaptığı bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek
bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
GÜNDEM 20) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca
gerekli izin verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı”
başlığını taşıyan 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlığını taşıyan 396’ıncı maddelerinde
sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına
sunulmaktadır.
GÜNDEM 21) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde
yer alan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
GÜNDEM 22) Dilekler ve Kapanış.
Ortaklarımızın Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak Genel Kurul
sonlandırılacaktır.

VEKALETNAME

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 07.04.2016 tarihinde saat 14:00’da Yılanlı
Ayazma Yolu No:15 Kat:18 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde
yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda
beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………….’yi vekil
tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red)
ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen
muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)
Kabul
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın
oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının
imzalanması hususunda toplantı
başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan
2015 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması,
müzakeresi,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi
Raporunun okunması,
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin
Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
ve tasdiki,
6. TTK 363. Maddesi uyarınca yıl
içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde
yapılan değişikliklerin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin
2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil

Red

Muhalefet Şerhi

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev
sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu
üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere
ilişkin bilgi verilmesi,
9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı
madde tadilinin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
10. Yönetim Kurulu’nun 2015 hesap
dönemine
ilişkin
kar
dağıtımı
yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması,
görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme
Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine ve
görüşüne sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin
belirlenmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri
çerçevesinde 2016 yılı hesap dönemi için
denetçi olarak seçilen bağımsız denetim
şirketinin
seçimine
ilişkin
teklifin
görüşülmesi,
14. Zincir Yapı A.Ş.'nin %25 oranında
payının Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım
Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den satın alınarak
Zincir Yapı A.Ş.'ye iştirak edilmesine ilişkin
işlemin genel kurul onayına sunulmadan
ve işlem tarihi itibariyle pay sahiplerine
ayrılma
hakkı
tanınmadan
gerçekleştirilmesi
nedeniyle
Sermaye
Piyasası Kurulunca II-23.1 sayılı Önemli
Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar
ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 7’nci
maddesinin birinci fıkrası ve 9’uncu
maddesinin birinci fıkrasına aykırılık
nedeniyle
aykırılığın
gerçekleşmesi
sırasında yönetim kurulu üyesi olarak
görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari
para cezası uygulanmasını gerektiren
fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne söz konusu idari para cezaları
nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği
hususunun görüşülüp karara bağlanması,
15. Şirketimiz tarafından 26.12.2013
tarihinde KAP’ta yapılan özel durum

açıklamasının 22.05.2013 ve 04.12.2013
tarihli yapı ruhsatları ile Fako İlaçları
Tesisleri Projesi’nde meydana gelen imar
değişikliği ve bu durumun sebep olması
beklenen maliyet artışı konusunda yapı
ruhsatı değişikliğinin kesinleşmesinden 22
gün sonra KAP’ta yapılmış olduğu ve 22
günlük söz konusu gecikmenin mülga
Seri:VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin
14. Ve 21. Maddelerine aykırılık teşkil
etmesi
nedeniyle,
aykırılığın
gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu
üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz
hakkında idari para cezası uygulanmasını
gerektiren fiillerde sorumlu bulunan
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne söz konusu
idari para cezaları nedeniyle rücu edilip
edilemeyeceği
hususunun
görüşülüp
karara bağlanması,
16. İlişkili inşaat şirketi ile Mülga Seri: VI,
No: 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Mülga Seri: VI,
No: 11 Tebliği) 24/1/g maddesi ile III-48.1
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar
Tebliği’nin
23/1/f
III-48.1
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği’nin (III-48.1 Tebliği) 23/1/f
aykırı olarak borç alacak ilişkisine girilmesi
nedeniyle Şirketimiz hakkında idari para
cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde
sorumlu
bulunan
Yönetim
Kurulu
Üyeleri’ne söz konusu idari para cezaları
nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği
hususunun görüşülüp karara bağlanması,
17.Şirket tarafından 3. kişiler lehine
verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya
ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir
veya menfaatler olmadığı hakkında genel
kurula bilgi verilmesi,
18.Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı
içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler
hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
19.Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika

kapsamında Şirketin 2015 yılı içinde
yaptığı bağışların Genel Kurul’un bilgisine
sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek
bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
20.Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395.
ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin
verilmesi,
21.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer
alan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
22.Dilekler ve Kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azınlığın ayrı bir karar
taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada
belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği
payları belirtir.
1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi * :
b) Numarası/Grubu** :
c) Adet-Nominal Değeri :
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* :
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından
temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi :
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TADİL METNİ

ESKİ HALİ
SERMAYE
SENETLERİ

YENİ HALİ
VE

PAY

Madde 6 :
Şirket’in,
kayıtlı
sermaye
tavanı
1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLirası)
olup, her biri 1 TL itibari değerde
1.000.000.000(Birmilyar)
adet
paya
bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin
verilen
kayıtlı
sermaye
tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından
sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için
yetki
alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda şirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş
sermayesi
235.115.706,01
TL
(İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı
Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL’lık
kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75
TL’lık kısmı ise hamiline B grubu paylardır.
Bu sermaye 1 TL itibari değerde
235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır.
Şirketin eski sermayesini teşkil eden
24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil
İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic.
A.Ş.’nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve
pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 19-20 maddeleri, Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre
devralınması sureti ile gerçekleştirilen
birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy
1.
Asliye
Ticaret
Mahkemesi’nin
05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no’lu

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6 :
Şirket’in,
kayıtlı
sermaye
tavanı
1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLirası)
olup, her biri 1 TL itibari değerde
1.000.000.000(Birmilyar)
adet
paya
bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin
verilen
kayıtlı
sermaye
tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından
sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için
yetki alması zorunludur.
Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş
sermayesi
235.115.706,01
TL
(İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı
Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL’lık
kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75
TL’lık kısmı ise hamiline B grubu paylardır.
Bu sermaye 1 TL itibari değerde
235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır.
Şirketin eski sermayesini teşkil eden
24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil
İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic.
A.Ş.’nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve
pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 19-20 maddeleri, Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre
devralınması sureti ile gerçekleştirilen
birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy
1.
Asliye
Ticaret
Mahkemesi’nin
05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no’lu
kararı
kapsamında
tanzim
olunan
02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve
21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers

kararı
kapsamında
tanzim
olunan
02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve
21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından
hazırlanan uzman kuruluş raporu ve
Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine
uygun
olarak
hazırlanan
Birleşme
Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması
suretiyle
gerçekleştirilen
birleşme
sonucunda
karşılanmıştır.
Birleşme
nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL
nominal değerde 210.964.387 adet pay
senedi birleşme oranı esas alınarak
birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı
Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.
ortaklarına dağıtılmıştır.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu
pay
sahiplerinin
gösterdiği
adaylar
arasından olmak üzere, genel kurul
tarafından seçilir.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin
yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile
primli pay ihracı konusunda karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi
pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
şekilde kullanılamaz.
Sermaye
artırımlarında;
sadece
B
Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar
üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6.
fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça,
bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır.
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 unvanının kullanıldığı

Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından
hazırlanan uzman kuruluş raporu ve
Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine
uygun
olarak
hazırlanan
Birleşme
Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması
suretiyle
gerçekleştirilen
birleşme
sonucunda
karşılanmıştır.
Birleşme
nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL
nominal değerde 210.964.387 adet pay
senedi birleşme oranı esas alınarak
birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı
Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.
ortaklarına dağıtılmıştır.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu
pay
sahiplerinin
gösterdiği
adaylar
arasından olmak üzere, genel kurul
tarafından seçilir.
Yönetim kurulu, 2016.-2020 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına
kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya 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 kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye
artırımlarında;
sadece
B
Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar
üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6.
fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça,
bütün pay sahiplerinin yeni pay alma hakları
vardır.
Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı
kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay
alma
hakkı
kullanımının
kısıtlandığı
durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar
nominal değerin altında olmamak üzere
piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış

belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Sermaye
artırımlarında
çıkarılmış
sermayenin nakden ödenen kısmının
Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından
belirlenmiş oranın/tutarın altına düşmemesi
şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya
gayrimenkulün değerinin doğrudan ve
önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi
bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve
gayrimenkule dayalı ayni haklar Türk
Ticaret
Kanunu’nun
342.
ve
343.
Maddeleri çerçevesinde ayni sermaye
olarak konulabilir.
Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel
kurulda alınabilir. Ayni sermaye karşılığı
ihraç edilecek payların satışı yapılabilir.

sermaye
miktarının
şirket
unvanının
kullanıldığı
belgelerde
gösterilmesi
zorunludur.

Sermaye
artırımlarında
çıkarılmış
sermayenin nakden ödenen kısmının
Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından
belirlenmiş oranın/tutarın altına düşmemesi
şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya
gayrimenkulün değerinin doğrudan ve
önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi
bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve
gayrimenkule dayalı ayni haklar Türk
Ticaret
Kanunu’nun
342.
ve
343.
Maddeleri çerçevesinde ayni sermaye
olarak konulabilir.
Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel
kurulda alınabilir. Ayni sermaye karşılığı
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme ihraç edilecek payların satışı yapılabilir.
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in kendi paylarını iktisabına ilişkin
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şirket’in kendi paylarını iktisabına ilişkin
Mevzuatı hükümleri saklıdır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri saklıdır.

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE GÖREVLERİNDEN AYRILMAK DURUMUNDA
BULUNAN ÜYELERİN YERİNE ATANAN YENİ ÜYELERİN ÖZGEÇMİŞLERİ
UĞURCAN GİRAY / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1969 yılında İzmit’te doğan Uğurcan Giray, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İİBF
İşletme Bölümü mezun olmuştur. 13 yıllık bankacılık kariyerde ağırlıklı olarak Kurumsal
Kredi Pazarlama üzerine çalışmıştır. A Bank’ta Efes Pilsen bayileri ile ana firma
arasında oluşturulan Doğrudan Borçlandırma Sistemi’nin (DBS) kuruluş çalışmalarında
faal görev almıştır. Bankacılık kariyerini takiben 2004 yılından itibaren çeşitli firmalarda
Mali İşler Yöneticiliği yapmaktadır. 2006 yılında Yeşil İnşaat’ın ilk ekibinde yer almış
olup, projelerin başlangıcından itibaren firmanın tüm finansal faaliyetlerini ve finansal
kurumlarla olan ilişkilerini yönetmiştir. 2010-2013 yılları arasında bağımsız finansal ve
ticari gayrimenkul alanında iş geliştirme danışmanlığı yapmış ve Kasım 2013’ten itibaren
tekrar Yeşil Holding bünyesine katılmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

HAMDİ SELÇUK TUĞRUL / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
1956 doğumlu Tuğrul, TED Ankara Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunudur.
1980-1994 yılları arasında İş Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı, Kalkınma Bankası’nda
Uzman Yardımcısı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Uzman Yardımcılığı, Uzman,
Kıdemli Uzman, Yönetici ve Daire Başkanı olarak görevine devam etmiştir. 1994-2005
yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Finansal Yeniden Yapılandırma
Koordinasyon Sekretaryası ve Portföy Yöneticiliği pozisyonlarında görev aldıktan sonra
2006-2009 yılları arasında Serbest Kıdemli Danışman olarak çalışma hayatına devam
eden Tuğrul, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Başkan
Danışmanı, Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Halen Sermaye Piyasaları
Danışmanı olarak çalışmakta olan Tuğrul, evli ve iki kız çocuk babasıdır.
KAMİL ENGİN YEŞİL / Yönetim Kurulu Başkanı
1962 yılında İstanbul'da doğan Kamil Engin Yeşil, ABD’de University of Florida’da finans
eğitimi almıştır. Okul sonrası ABD’de iş hayatına atılan Yeşil, burada telekomünikasyon
ve e-ticaret alanlarında işler yapmıştır. Yeşil, 2006 yılında Türkiye’ de inşaat ve enerji
sektörlerine yatırım yapma kararı almış ve yatırımlara başlamıştır. Trump’ın Türkiye isim
haklarını alan Yeşil, eski unvanı İhlas GYO olan ve sonrasında Y ve Y Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı olarak unvanı değiştirilen şirketi yabancı bir ortakla birlikte satın
almıştır. 2010 yılı Aralık ayında Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
ile birleştirdiği bu şirketin unvanı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak
değiştirilmiştir. Engin Yeşil, Türkiye’nin en köklü ayakkabı şirketlerinden Yeşil
Kundura’nın da ortağı ve Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

