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ESKKİ ŞEKLİ  
 

YENİ ŞEKLİ  
 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ 
Madde 6 : 
Şirket’in, kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,00 
TL (DörtyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 
Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) 
adet paya bölünmüştür.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2007-2011 yılları (5 yıl) için 
geçerlidir. 2011 yılı sonunda izin verilen kayıtlı 
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2011 
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 hisselerdir. Bu sermaye 1 
Kuruş itibari değerde 23.511.570.601 
(Yirmiüçmilyar 
beşyüzonbirmilyonbeşyüzyetmişbinaltıyüzbir) 
adet hisseye 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 451. 
Maddesi ve diğer 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 
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 Kuruş nominal değerde 
21.096.438.700 adet hisse senedi birleşme oranı 
esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil 
İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. 
hissedarlarına dağıtılmaktadır.  
 
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ 
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 hisselerdir. Bu sermaye 1 TL 
itibari değerde 235.115.706,01 adet hisseye 
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 451. 
Maddesi ve diğer 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 
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 hisse senedi birleşme oranı 
esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil 
İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. 
hissedarlarına dağıtılmaktadır.  
 
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. 
Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay 
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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, kayıtlı sermayeye ilişkin bu yetki 
sınırı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak, 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. 
 
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 belgelerde gösterilmesi zorunludur. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 

sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak 
üzere, genel kurul tarafından seçilir.  
 
Yönetim kurulu, kayıtlı sermayeye ilişkin bu yetki 
sınırı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak, 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. 
 
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 belgelerde gösterilmesi zorunludur. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 
 

 
7.1) Yönetim Kurulu Üyeleri  
 
Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve 
ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde genel kurul tarafından 1 yıl için 
seçilen Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ile  belirtilen şartları haiz 7 üyeden 
oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.  
Yönetim kurulu üyelerinin 5 (beş)’i A grubu pay 
sahiplerinin çoğunlukla gösterecekleri adaylar 
arasından ve diğer üyeler ise Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili 
esaslara uyularak, Genel Kurul tarafından 
serbestçe seçilir.Yönetim kurulu ilk toplantısında 
üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı 
zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili 
seçer.  
 
Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer 
mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir. 

 
7.1) Yönetim Kurulu Üyeleri  
 
Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve 
ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde genel kurul tarafından 3 yıla kadar 
görev yapmak üzere seçilen Türk Ticaret Kanunu 
, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile  belirtilen şartları 
haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu 
tarafından yürütülür.  Yönetim kurulu üyelerinin 5 
(beş)’i A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla 
gösterecekleri adaylar arasından ve diğer üyeler 
ise Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın öngördüğü 
bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, Genel Kurul 
tarafından serbestçe seçilir. Yönetim kurulu ilk 
toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve 
başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir 
başkan vekili seçer.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 
görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli 
olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu 
üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir 
idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş 
akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan 
kişidir. 
 
Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer 
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mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir. 

7.2)  Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığı: 
 
Yönetim kurulunda görev alacak üyelerin en az 
1/3'ü  
 
  —ortaklıkta %10 veya üzerinde pay 
sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer 
ortaklardan, 
 —ortaklıkta yönetim kuruluna aday 
gösterme imtiyazını içeren pay sahibi 
ortaklardan,  
 —danışmanlık hizmeti alınan şirketten,  
 —işletmeci şirketlerden,  
 —ortaklıkta %10 veya üzerinde pay 
sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile 
yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını 
içeren pay sahibi ortakların %10’dan fazla paya 
veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu 
şirketlerden, 
 —ortaklığın iştiraklerinden 
 
Kurul tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız 
olmalıdır. Yönetim kurulunda toplam yedi yıl süre 
ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan bir 
kişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır. 
Bağımsız yönetim kurulu üyesi, mevzuat, esas 
sözleşme ve kurumsal yönetim kriterleri 
çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir 
beyanı atama esnasında yönetim kuruluna verir. 
1/3'ün hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya 
çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır. 

7.2)  Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığı: 
 
Yönetim kuruluna 2’den az olmamak üzere, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin 
bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli 
sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul 
tarafından seçilir. 
 
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 

7.3)Görev Süresi: 
 
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıldır, 
üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Bir üyeliğin 
herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim 
kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz bir 
kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk 
genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen 
üye eski üyenin süresini tamamlar.  
 
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her 
zaman görevden alınabilir.  
 
Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler 
aktedebilir. 
 
 
7.4) Yönetim Kurulu Toplantıları :  

Yönetim kurulu, ayda bir defadan az olmamak 

kaydıyla Şirket işleri açısından gerekli görülen 

zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin 

çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden 

her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı 

olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını 

7.3)Görev Süresi: 
 
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıla 
kadardır, üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Bir 
üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, 
yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz bir 
kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk 
genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen 
üye eski üyenin süresini tamamlar.  
 
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her 
zaman görevden alınabilir.  
 
Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler 
aktedebilir. 
 
 
7.4) Yönetim Kurulu Toplantıları: 
 
Yönetim kurulu, ayda bir defadan az olmamak 

kaydıyla Şirket işleri açısından gerekli görülen 

zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin 

çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden 

her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı 

olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını 
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talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de 

Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen 

çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulu, 

kurumsal yatırımcı niteliğini haiz veya azınlık pay 

sahipleri ile menfaat sahiplerinin talebiyle 

toplanabilir. Davet talebi yönetim kurulu 

başkanına yapılır. Yönetim kurulu başkanı, 

derhal toplantı yapılmasının gerekmediği 

sonucuna varması halinde, konuyu ilk yönetim 

kurulu toplantısının gündemine alır. 

Toplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy 

hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı 

yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin 

yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını 

yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar 

alınabilir.   

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim 

kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim 

kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. 

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan 

konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en 

az yedi gün önce yönetim kurulu üyelerinin 

incelemesine sunulur. Bu zamanlamaya uymanın 

mümkün olmadığı hallerde, yönetim kurulu 

üyelerine eşit bilgi akışının sağlanmasına azami 

özen gösterilir. Yönetim kurulu toplantı 

dokümanının ne şekilde yönetim kurulu üyelerine 

ulaştırılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale 

getirilir. 

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim 

kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de 

toplanabilir.  

Yönetim kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla 

toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların 

çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde 

o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda 

eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.  

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak 

kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red 

gerekçesini yazarak imzalar. 

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir 

mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya 

başka bir surette oy kullanamazlar.  

 

talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de 

Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen 

çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulu, 

kurumsal yatırımcı niteliğini haiz veya azınlık pay 

sahipleri ile menfaat sahiplerinin talebiyle 

toplanabilir. Davet talebi yönetim kurulu 

başkanına yapılır. Yönetim kurulu başkanı, 

derhal toplantı yapılmasının gerekmediği 

sonucuna varması halinde, konuyu ilk yönetim 

kurulu toplantısının gündemine alır. 

Toplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy 

hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı 

yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin 

yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını 

yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar 

alınabilir.   

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim 

kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim 

kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. 

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan 

konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en 

az yedi gün önce yönetim kurulu üyelerinin 

incelemesine sunulur. Bu zamanlamaya uymanın 

mümkün olmadığı hallerde, yönetim kurulu 

üyelerine eşit bilgi akışının sağlanmasına azami 

özen gösterilir. Yönetim kurulu toplantı 

dokümanının ne şekilde yönetim kurulu üyelerine 

ulaştırılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale 

getirilir. 

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim 

kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de 

toplanabilir.  

Yönetim kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla 

toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların 

çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde 

o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda 

eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.  

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak 

kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red 

gerekçesini yazarak imzalar. 

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir 

mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya 

başka bir surette oy kullanamazlar.  

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 

zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine 

uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 

işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 
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geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. 

 

 
7.5) Özellik Arz Eden Kararlar :  
 
Yönetim kurulu üyeleri şirket ile işlem yapamaz 
ve rekabet edemez. Böyle bir durum ortaya 
çıktığı veya öğrenildiği takdirde ilgili yönetim 
kurulu üyesi derhal yönetim kurulunu ve 
denetleme kurulunu yazılı olarak bilgilendirir. 
Yapılacak ilk genel kurul toplantısında bu konuda 
ayrıca pay sahiplerine bilgi verilir, kamuya 
açıklanır ve faaliyet raporunda yer verilir. 
Yönetim kurulu üyelerinin şirket ile işlem 
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi ancak genel 
kurul izni ve pay sahiplerinin ¾’ünün onayı ile 
mümkündür. 
 
Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar 
arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki 
yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı 
takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun 
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya 
açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul 
toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi 
verilmesi gerekir. 
 A- Taraflar 
a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya 
üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip 
ortaklar, 
b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday 
gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar 
c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren 
şirket, 
d) (a), (b) ve bentlerinde sayılanların 
%10’dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına 
sahip oldukları diğer şirketler, 
e) Ortaklığın iştirakleri. 
f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren 
şirketler 
 B- Özellik arz eden kararlar 
a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, 
satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine 
ilişkin kararlar, 
b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların 
pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin 
belirlenmesine ilişkin kararlar, 
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, 
d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın 
alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun 
belirlenmesine ilişkin kararlar, 
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar, 
f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik 
danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel 
kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 
g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya 
müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel 
kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, 
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h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç 
ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne 
alınmasına ilişkin kararlar, 
i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek 
gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin 
kararlar, 
i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde 
sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine 
sonuç doğurucu nitelikteki kararlar. 
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alınmasına ilişkin kararlar, 
i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek 
gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin 
kararlar, 
i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde 
sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine 
sonuç doğurucu nitelikteki kararlar. 
 
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 
verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine uyulur, 
 
 

 
8.3) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin 
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı : 
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını 
sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla 
denetimden sorumlu komite ile kurumsal yönetim 
komitesi oluşturulur.  Komite başkanları bağımsız 
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir 
Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde 
hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde 
bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulu 
tarafından verilir.  Komiteler çalışmalarının 
gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti 
üzerine toplanır. Komitelerin tüm yazışma ve 
bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekretaryası 
tarafından yürütülür. 
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Geçici Madde 1. 
Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-TL. 
iken 5274 sayılı T.T.K’da değişiklik yapılmasına 
dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak 
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay 
sayısı azalmış olup 1.000 TL’lik 10 adet pay 
karşılığında 1 YKr’lik 1 adet pay verilecektir. Söz 
konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip 
olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.  
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

Geçici Madde 1. 
Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-Eski 
TL iken 5274 sayılı T.T.K.’da değişiklik 
yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 Kr. olarak 
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay 
sayısı azalmış olup 1.000 Eski TL’lik 10 adet pay 
karşılığında 1 Kr’lik 1 adet pay verilmiştir.  
Bununla birlikte, bu kez payların nominal 
değerinin 1 Kr’den 1 TL’ye artırılması sebebiyle, 
halen 5274 sayılı T.T.K.’da değişiklik yapılmasına 
dair Kanun kapsamında değişimi 
gerçekleştirilmemiş 1.000 Eski TL’lik 1.000 adet 
pay karşılığında 1 TL’lik 1 adet pay verilecektir. 
Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların 
sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.  
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 
esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 


