19.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Ticaret Odası : İstanbul
Sicil No
: 303536
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda
yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 19 Haziran 2015 günü saat 14.00’da,
Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020,
Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
2014 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.doganholding.com.tr 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 (%)

137.862.811,14

58,64

58,64

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

27.748.808,51

11,80

11,80

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
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.05.2015 tarih 12233903-325.99-456 5000 sayılı yazısı
çerçevesinde Şirketimizin önemli nitelikteki işlemlerine ilişkin olarak genel kurul gündemine
II-23.1 sayılı Teblğ’de yer alan yükümlülükleri ihtiva edecek şekilde yerine getirilmiştir.
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 hükümlerive 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 2014 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) 2014 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) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
ve tasdiki,
TTK hükümleri île Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2013 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 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem
ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin
2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına
sunulacaktır.
GÜNDEM 8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2015 tarih ve 12233903.323.99-37224 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 67300147/431.02 sayılı yazıları ile
gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,6,7.4,7.5 ve 18 numaralı
maddelerinin tadillerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
Ekli tadil metni pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
GÜNDEM 9) Gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası
Kanunu’nun
23’nci
maddesi
kapsamında
önemli
nitelikte
işlem
olarak
değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu’nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler
İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı
bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş
sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
a) 10 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı
tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL
nominal değerli beher pay için 0,52 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma
hakkına sahip olduğu;
b) 10. Maddede görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı
aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy
vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz
payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz
payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul’da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki
İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 7 çerçevesinde, TTK’nın
436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki
gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin
gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy
kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden
doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,
Gündemin 11.maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliğ
7.maddesi ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm
ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,
d) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu
payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına onaya
sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde
başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
f) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 7’nci fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin “ayrılma
hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma,
ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler

doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği;
“ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay
bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,
g. Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı’nda red edilmesi durumunda “ayrılma
hakkı”nın doğmayacağı,
h. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası
hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda
kalabileceği toplam maliyetin 1.000.000 Türk Lirasını aşmasıhalinde, genel kurul
tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu
kararı alınmış olduğu,
hususları paysahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul’da da bu hususlarda
paysahiplerine bilgi verilecektir.
GÜNDEM 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki
işlem tanımına giren İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 498 Pafta,
2945 Ada, 25 Parsel sayısında kayıtlı, toplamı 37.050,78 m2 ve 25 adet bağımsız
bölümlü Yeşil Plaza'nın 1/2 hissesinin, Emel Yeşil Küçükçolak'tan 32.340. 000,00 USD
bedelle alımının pay sahiplerinin onayına sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı
kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin
1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile
işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının paysahiplerine
açıklanması,
GÜNDEM 11) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin
5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 10. Maddesi uyarınca ayrılma hakkı
kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin
1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 10
nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,
GÜNDEM 12) . Gündemin 13. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası
Kanunu’nun
23’nci
maddesi
kapsamında
önemli
nitelikte
işlem
olarak
değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu’nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler
İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı
bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş
sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
a) 13 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı
tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,61TL
bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
b) 13. Maddede görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı
aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy
vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz
payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz
payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul’da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki
İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 7 çerçevesinde, TTK’nın

436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki
gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin
gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy
kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden
doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,
Gündemin 14.maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliğ
7.maddesi ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm
ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,
d) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu
payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına onaya
sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde
başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
f) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu
maddesinin 7’nci fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin “ayrılma
hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma,
ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler
doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği;
“ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay
bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,
g. Gündem maddesine Genel Kurul Toplantısı’nda red edilmesi durumunda “ayrılma
hakkı”nın doğmayacağı,
h. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası
hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda
kalabileceği toplam maliyetin 1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul
tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu
kararı alınmış olduğu,
hususları paysahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul’da da bu hususlarda
paysahiplerine bilgi verilecektir.
GÜNDEM 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki
işlem tanımına giren Zincir Yapı A.Ş.'nın %25’nin Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım
Hizmetleri Tic. A.Ş'den 162.654.000.-TL bedel ile satın alınarak Zincir Yapı A.Ş.'ye
iştirak edilmesi hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması, ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde
ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam
maliyetin 1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış
olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının pay
sahiplerine açıklanması,
GÜNDEM 14) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin
5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 13. Maddesi uyarınca ayrılma hakkı
kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin
1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 13
nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,

GÜNDEM 15. Yönetim Kurulu’nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı
yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
2014 faaliyet yılı içerinde kar elde edilememesi nedeniyle TTK ve esas sözleşme
uyarınca yönetim kurulu teklifi görüşülecektir.
GÜNDEM 16. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
TTK ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları tespit edilecektir.
GÜNDEM 17. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim
şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
GÜNDEM 18) 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 19) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde
ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
GÜNDEM 20) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2014 yılı içinde
yaptığı bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılabilecek
bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
GÜNDEM 21) 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 22) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde
yer alan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
GÜNDEM 23) 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 19.06.2015 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
2014 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması,
müzakeresi,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi
Raporunun okunması,
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin
Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
ve tasdiki,

Red

Muhalefet Şerhi

6. TTK 363. Maddesi uyarınca yıl
içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde
yapılan değişikliklerin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin
2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun
08.01.2015 tarih ve 12233903.323.99-37224 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'nın 67300147/431.02 sayılı
yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket
Esas Sözleşmesi'nin 3,6,7.4,7.5 ve 18
numaralı maddelerinin tadillerinin
görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Gündemin 10. maddesinde görüşülecek
olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu’nun
23’nci maddesi kapsamında önemli
nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden,
Sermaye Piyasası Kurumu’nun II-23.1
Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca,
ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta
olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının
kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin
aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine
sunulması,
a) 10 nolu gündem maddesine olumsuz oy
kullanarak muhalefet şerhini toplantı
tutanağına işletecek pay sahiplerimizin
ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde,
1,00 TL nominal değerli beher pay için
0,52 TL bedelden paylarını Şirketimize
satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;
b) 10. Maddede görüşülecek işlemin genel
kurulda kabul edilebilmesi için toplantı
nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan
oy hakkını haiz payların üçte ikisinin
olumlu oy vermesi şartının aranacağı;
ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden
oy hakkını haiz payların en az yarısının
hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan
oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile
karar alınacağı,
c) İlgili gündem maddesinin Genel
Kurul’da oylanmasında, II-23.1 Önemli

Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve
Ayrılma
Hakkı
Tebliğ
madde
7
çerçevesinde, TTK’nın 436. Maddesinin 1.
Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol
eden ortak statüsündeki gerçek kişiler
veya bunların yönetim kontrolüne sahip
oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek
kişilerin kendileri için doğrudan kişisel
nitelikte sonuç doğurması halinde oy
kullanamayacağı, düzenleme kapsamında
kalmayan ve işlem kendileri yönünden
doğrudan
kişisel
nitelikte
sonuç
doğurmayan
ortaklarımızın
ise
oy
kullanabileceği, Gündemin 11.maddesinin
oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki
İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma
Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi
düzenlemesi uyarınca, Tebliğ 7.maddesi
ikinci
fıkrasında
belirtilen
esaslara
uyulmaksızın toplantıya katılan tüm
ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,
d) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma
hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre;
“ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin
sahip olduğu payların tamamı için
kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma
hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri
dahilinde,
“ayrılma
hakkı”
kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel
Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç
6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve
“ayrılma hakkı” kullanım süresinin 10 (on)
iş günü olacağı,
f) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma
hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre;
“ayrılma
hakkı”nı
kullanacak
pay
sahiplerimizin “ayrılma hakkı”na konu
paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini
gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma
hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan
edilen
çerçevede
genel
hükümler
doğrultusunda
teslim
ederek
satışı
(“ayrılma
hakkı”
kullanımını)

gerçekleştireceği;
“ayrılma
hakkı”nı
kullanmak için aracı kuruma başvuran pay
sahiplerimize pay bedellerinin en geç
“satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,
g. Gündem maddesinin Genel Kurul
Toplantısı’nda red edilmesi durumunda
“ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,
h. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1
sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci
fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı
kullanımları
sonucunda
ortaklığın
katlanmak zorunda kalabileceği toplam
maliyetin
1.000.000
Türk
Lirasını
aşmasıhalinde, genel kurul tarafından
onaylanmış
olsa
bile
işlemin
gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim
Kurulu kararı alınmış olduğu,
hususları
paysahiplerinin
bilgisine
sunulmakta olup, Genel Kurul’da da bu
hususlarda
paysahiplerine
bilgi
verilecektir.
,

10.
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri
çerçevesinde,
önemli
nitelikteki işlem tanımına giren İstanbul İli,
Zeytinburnu
İlçesi,
Merkezefendi
Mahallesi, 498 Pafta, 2945 Ada, 25
Parsel sayısında kayıtlı, toplamı 37.050,78
m2 ve 25 adet bağımsız bölümlü Yeşil
Plaza'nın 1/2 hissesinin, Emel Yeşil
Küçükçolak'tan 32.340. 000,00 USD
bedelle alımının pay sahiplerinin onayına
sunulması
ve
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu
maddesinin
5'inci
fıkrası
hükümleri
dahilinde ayrılma hakkı kullanımları
sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda
kalabileceği toplam maliyetin 1.000.000
Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul
tarafından onaylanmış olsa bile işlemin
gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim
Kurulu
kararının
paysahiplerine
açıklanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1

sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci
fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 10.
Maddesi
uyarınca
ayrılma
hakkı
kullanımları
sonucunda
ortaklığın
katlanmak zorunda kalabileceği toplam
maliyetin 1.000.000 Türk Lirasını aşması
halinde, genel kurul tarafından onaylanmış
olsa bile 10 nolu gündem maddesinde
onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin
onaya sunulması,
12.
Gündemin
13.
maddesinde
görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 23’nci maddesi kapsamında
önemli
nitelikte
işlem
olarak
değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası
Kurumu’nun II-23.1 Önemli Nitelikteki
İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma
Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın
ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma
bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına
ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde
ortaklarımızın bilgisine sunulması,
a) 13 nolu gündem maddesine olumsuz oy
kullanarak muhalefet şerhini toplantı
tutanağına işletecek pay sahiplerimizin
1,00 TL nominal değerli beher pay için
0,61TL bedelden paylarını Şirketimize
satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
b) 13. Maddede görüşülecek işlemin genel
kurulda kabul edilebilmesi için toplantı
nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan
oy hakkını haiz payların üçte ikisinin
olumlu oy vermesi şartının aranacağı;
ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden
oy hakkını haiz payların en az yarısının
hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan
oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile
karar alınacağı,
c) İlgili gündem maddesinin Genel
Kurul’da oylanmasında, II-23.1 Önemli
Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve
Ayrılma
Hakkı
Tebliğ
madde
7
çerçevesinde, TTK’nın 436. Maddesinin 1.
Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol

eden ortak statüsündeki gerçek kişiler
veya bunların yönetim kontrolüne sahip
oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek
kişilerin kendileri için doğrudan kişisel
nitelikte sonuç doğurması halinde oy
kullanamayacağı, düzenleme kapsamında
kalmayan ve işlem kendileri yönünden
doğrudan
kişisel
nitelikte
sonuç
doğurmayan
ortaklarımızın
ise
oy
kullanabileceği, Gündemin 14.maddesinin
oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki
İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma
Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi
düzenlemesi uyarınca, Tebliğ 7.maddesi
ikinci
fıkrasında
belirtilen
esaslara
uyulmaksızın toplantıya katılan tüm
ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,
d) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma
hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre;
“ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin
sahip olduğu payların tamamı için
kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma
hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri
dahilinde,
“ayrılma
hakkı”
kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel
Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç
6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve
“ayrılma hakkı” kullanım süresinin 10 (on)
iş günü olacağı,
f) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma
hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre;
“ayrılma
hakkı”nı
kullanacak
pay
sahiplerimizin “ayrılma hakkı”na konu
paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini
gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma
hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan
edilen
çerçevede
genel
hükümler
doğrultusunda
teslim
ederek
satışı
(“ayrılma
hakkı”
kullanımını)
gerçekleştireceği;
“ayrılma
hakkı”nı
kullanmak için aracı kuruma başvuran pay
sahiplerimize pay bedellerinin en geç
“satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,

g. Gündem maddesine Genel Kurul
Toplantısı’nda red edilmesi durumunda
“ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,
h. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1
sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci
fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı
kullanımları
sonucunda
ortaklığın
katlanmak zorunda kalabileceği toplam
maliyetin 1.000.000 Türk Lirasını aşması
halinde, genel kurul tarafından onaylanmış
olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine
ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış
olduğu,
hususları
paysahiplerinin
bilgisine
sunulmakta olup, Genel Kurul’da da bu
hususlarda paysahiplerine bilgi verilecektir
13.
Gündemin
15.
maddesinde
görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 23’nci maddesi kapsamında
önemli
nitelikte
işlem
olarak
değerlendirildiğinden,
a) 15 nolu gündem maddesine olumsuz oy
kullanarak muhalefet şerhini toplantı
tutanağına işletecek pay sahiplerimizin
1,00 TL nominal değerli beher pay için
0,61TL bedelden paylarını Şirketimize
satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
b) 15. Maddede görüşülecek işlemin genel
kurulda kabul edilebilmesi için toplantı
nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan
oy hakkını haiz payların üçte ikisinin
olumlu oy vermesi şartının aranacağı;
ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden
oy hakkını haiz payların en az yarısının
hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan
oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile
karar alınacağı,
c) TTK’nın 436. Maddesinin 1. Fıkrasına
göre taraf olan ortakların, II-23.1 Önemli
Nitelikteki İşlemlere İlişkin ortak Esaslar ve
Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 7. Maddesinin 3.
Fıkrasının a bendine göre işlemin kişisel
nitelikte
sonuç
doğurmadığı
kabul
edildiğinden genel kurul toplantısında oy
kullanabileceği;
d) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma

hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre;
“ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin
sahip olduğu payların tamamı için
kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma
hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri
dahilinde,
“ayrılma
hakkı”
kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel
Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç
6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve
“ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla
10 (on) iş günü olacağı,
f) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma
hakkının kullanımı” başlığını taşıyan
9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre;
“ayrılma
hakkı”nı
kullanacak
pay
sahiplerimizin “ayrılma hakkı”na konu
paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini
gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma
hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan
edilen
çerçevede
genel
hükümler
doğrultusunda
teslim
ederek
satışı
(“ayrılma
hakkı”
kullanımını)
gerçekleştireceği;
“ayrılma
hakkı”nı
kullanmak için aracı kuruma başvuran pay
sahiplerimize pay bedellerinin en geç
“satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,
g. Gündem maddesine Genel Kurul
Toplantısı’nda red edilmesi durumunda
“ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,
hususlarında ayrılma hakkı kullanım süreci
ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi,
14.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1
sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci
fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 15.
Maddesi
uyarınca
ayrılma
hakkı
kullanımları
sonucunda
ortaklığın
katlanmak zorunda kalabileceği toplam
maliyetin 10. Maddede belirlenen sınırı
aşması/
………………..Türk Lirasını
aşması / çıkarılmış sermayenin %1 ini
aşması halinde, genel kurul tarafından
onaylanmış olsa bile 11 nolu gündem

maddesinde onaya sunulan işlemden
vazgeçilmesinin onaya sunulması,
13.
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri
çerçevesinde,
önemli
nitelikteki işlem tanımına giren Zincir Yapı
A.Ş.'nın %25’nin Yeşil İnşaat Gayrimenkul
Yatırım
Hizmetleri
Tic.
A.Ş'den
162.654.000.-TL bedel ile satın alınarak
Zincir Yapı A.Ş.'ye iştirak edilmesi
hususunun pay sahiplerimizin onayına
sunulması,
ve
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun II-23.1 sayılı Tebliği’nin 9'uncu
maddesinin
5'inci
fıkrası
hükümleri
dahilinde ayrılma hakkı kullanımları
sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda
kalabileceği toplam maliyetin 1.000.000
Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul
tarafından onaylanmış olsa bile işlemin
gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim
Kurulu
kararının
pay
sahiplerine
açıklanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1
sayılı Tebliği’nin 9'uncu maddesinin 5'inci
fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 13.
Maddesi
uyarınca
ayrılma
hakkı
kullanımları
sonucunda
ortaklığın
katlanmak zorunda kalabileceği toplam
maliyetin 1.000.000 Türk Lirasını aşması
halinde, genel kurul tarafından onaylanmış
olsa bile 13 nolu gündem maddesinde
onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin
onaya sunulması,
15. Yönetim Kurulu’nun 2014 hesap
dönemine
ilişkin
kar
dağıtımı
yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması,
görüşülmesi ve onaya sunulması,
16. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin
belirlenmesi,
17.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri

çerçevesinde 2015 yılı hesap dönemi için
denetçi olarak seçilen bağımsız denetim
şirketinin
seçimine
ilişkin
teklifin
görüşülmesi,
18.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,
19.Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı
içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler
hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
20.Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika
kapsamında Şirketin 2014 yılı içinde
yaptığı bağışların Genel Kurul’un bilgisine
sunulması ve 2015 yılında yapılabilecek
bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
21.Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395.
ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin
verilmesi,
22.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer
alan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
23.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 ŞEKLİ
YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN
KONUSU

AMACI

ve

FAALİYET ŞİRKETİN
KONUSU

AMACI

ve

FAALİYET

Madde 3.
Madde 3.
 Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’nun  Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş
ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş
amaç ve konularla iştigal etmek üzere
amaç ve konularla iştigal etmek üzere
kurulmuş olup bu usul ve esaslar
kurulmuş olup bu usul ve esaslar
dahilinde,
gayrimenkullere,
dahilinde,
gayrimenkullere,
gayrimenkule
dayalı
sermaye
gayrimenkule
dayalı
sermaye
piyasası araçlarına,
gayrimenkul
piyasası araçlarına,
gayrimenkul
projelerine,
gayrimenkule
dayalı
projelerine,
gayrimenkule
dayalı
haklara
ve
sermaye
piyasası
haklara
ve
sermaye
piyasası
araçlarına yatırım yapabilen, belirli
araçlarına yatırım yapabilen, belirli
projeleri gerçekleştirmek üzere adi
projeleri gerçekleştirmek üzere adi
ortaklık kurabilen ve Sermaye
ortaklık kurabilen ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerinde
Piyasası Kurulu düzenlemelerinde
izin
verilen
diğer
faaliyetlerde
izin
verilen
diğer
faaliyetlerde
bulunabilen bir sermaye piyasası
bulunabilen bir sermaye piyasası
kurumudur.
kurumudur.



Şirket amacını gerçekleştirmek için,

Şirket amacını gerçekleştirmek için,

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 
izin verilen menkul kıymetleri, arsa,

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.
Gayrimenkul sertifikalarını, konut 
kredileri karşılığında ihraç edilen
varlığa dayalı menkul kıymetleri ve
bunlara benzer nitelikte oldukları
Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul
edilen menkul kıymetleri alabilir ve
satabilir. Bunların dışında diğer
sermaye piyasası araçlarını alabilir ve
satabilir.
Otel, hastane veya buna benzer 
faaliyete geçirilebilmesi için belirli
asgari donanıma ihtiyaç duyan
gayrimenkullerin kiraya verilmeden
önce tefrişini temin edebilir.
Mülkiyetlerini edinerek veya tapu 
kütüğüne şerh edilmiş gayrimenkul
satış vaadi sözleşmesi akdetmek
suretiyle alım satım kârı elde etmek
veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje
geliştirmek maksadıyla arsa ve
arazileri alabilirler,

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.
Gayrimenkul sertifikalarını, konut
kredileri karşılığında ihraç edilen
varlığa dayalı menkul kıymetleri ve
bunlara benzer nitelikte oldukları
Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul
edilen menkul kıymetleri alabilir ve
satabilir. Bunların dışında diğer
sermaye piyasası araçlarını alabilir ve
satabilir.
Otel, hastane veya buna benzer
faaliyete geçirilebilmesi için belirli
asgari donanıma ihtiyaç duyan
gayrimenkullerin kiraya verilmeden
önce tefrişini temin edebilir.
Mülkiyetlerini edinerek veya tapu
kütüğüne şerh edilmiş gayrimenkul
satış vaadi sözleşmesi akdetmek
suretiyle alım satım kârı elde etmek
veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje
geliştirmek maksadıyla arsa ve
arazileri alabilirler,













Ortaklık adına, üzerlerinde proje
geliştirilmesi maksadıyla üst hakkı
tesis
edilen
gayrimenkulleri
mülkiyetini edindikten sonra veya
tapu
kütüğüne
şerh
edilmiş
gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
akdedilen gayrimenkulleri kazanç
elde etmek amacıyla satabilir.
İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm
izinleri alınmış, projesi hazır ve
onaylanmış, inşaata başlanması için
yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin
tam ve doğru olarak mevcut olduğu
bağımsız gayrimenkul değerleme
şirketleri
tarafından
onaylanmış,
hasılat paylaşımlı projeler dahil
gayrimenkule
dayalı
projelere,
projenin her aşamasında gayrimenkul
geliştirme kârı veya kira geliri elde
etmek
amacıyla
mülkiyetlerini
edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek
suretiyle yatırım yapabilir.
Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı
kurabilir, bu hakkı kullanabilir, devre
mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu
arsalar üzerinde ticari kâr elde etmek
maksadıyla üst hakkı yükümlüsü
olabilir.
Özel düzenlemeler saklı kalmak
kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle
geliştirilecek projeleri, ilgili mevzuat
uyarınca belirlenen şartları sağlaması
koşuluyla kendisi veya başkaları
lehine üst hakkı tesis ettirmek
suretiyle gerçekleştirebilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun
görülecek
nitelikte
teminata
bağlanmış olmak kaydıyla, mülkiyetini
edinme amacı olmaksızın veya kat
irtifakı tesis edilmeksizin ilgili mevzuat
uyarınca belirlenen şartları taşıyan
gayrimenkule
dayalı
projelere
sözleşme hükümleri çerçevesinde
yatırım yapabilir.
İlgili mevzuat uyarınca belirlenen
şartları taşıyan gayrimenkule dayalı













Ortaklık adına, üzerlerinde proje
geliştirilmesi maksadıyla üst hakkı
tesis
edilen
gayrimenkulleri
mülkiyetini edindikten sonra veya
tapu
kütüğüne
şerh
edilmiş
gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
akdedilen gayrimenkulleri kazanç
elde etmek amacıyla satabilir.
İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm
izinleri alınmış, projesi hazır ve
onaylanmış, inşaata başlanması için
yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin
tam ve doğru olarak mevcut olduğu
bağımsız gayrimenkul değerleme
şirketleri
tarafından
onaylanmış,
hasılat paylaşımlı projeler dahil
gayrimenkule
dayalı
projelere,
projenin her aşamasında gayrimenkul
geliştirme kârı veya kira geliri elde
etmek
amacıyla
mülkiyetlerini
edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek
suretiyle yatırım yapabilir.
Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı
kurabilir, bu hakkı kullanabilir, devre
mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu
arsalar üzerinde ticari kâr elde etmek
maksadıyla üst hakkı yükümlüsü
olabilir.
Özel düzenlemeler saklı kalmak
kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle
geliştirilecek projeleri, ilgili mevzuat
uyarınca belirlenen şartları sağlaması
koşuluyla kendisi veya başkaları
lehine üst hakkı tesis ettirmek
suretiyle gerçekleştirebilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun
görülecek
nitelikte
teminata
bağlanmış olmak kaydıyla, mülkiyetini
edinme amacı olmaksızın veya kat
irtifakı tesis edilmeksizin ilgili mevzuat
uyarınca belirlenen şartları taşıyan
gayrimenkule
dayalı
projelere
sözleşme hükümleri çerçevesinde
yatırım yapabilir.
İlgili mevzuat uyarınca belirlenen
şartları taşıyan gayrimenkule dayalı

















projelere, müştereken malik olanların
aralarındaki sözleşmede ortaklığın
payına düşen kısım üzerindeki
tasarrufuna ilişkin bir sınırlama
olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi
yoluyla müştereken yatırım yapabilir.
Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt
dışındaki
gayrimenkulleri
alıp
satabilirler ve yabancı sermaye
piyasası
araçlarına
yatırım
yapabilirler.
Özel sözleşme hükümleri müsait
olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek
amacıyla
üçüncü
şahıslardan
gayrimenkul kiralayabilir ve bunları
tekrar kiraya verebilir.
Risklere karşı korunmak amacıyla
swap ve forward işlemler yapabilir,
opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar
hariç vadeli işlem sözleşmeleri
alabilir.
Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve
temini için aynî ve şahsi her türlü
teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak
tapuda, vergi dairlerinde ve benzeri
kamu ve özel kuruluşlar nezdinde
tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri
yapabilir.
Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve
faaliyet amacı ile bağlantılı olmak
şartıyla marka, lisans, know-how ve
başkaca sınai mülkiyet haklarını satın
alabilir, satabilir ve kiralayabilir.
Şirket portföyünden ayrı, kendi
ihtiyacının gerektirdiği miktar ve
değerden taşınır ve taşınmaz mal
satın alabilir veya kiralayabilir.
Şirket huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi
faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler
dışında mal varlığından ortaklarına,
yönetim ve denetim kurulu üyelerine,
personeline ya da üçüncü kişilere
herhangi bir menfaat sağlayamaz.
Şirket’in
faaliyet
esasları,
yapamayacağı
işler,
yatırım
faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim

















projelere, müştereken malik olanların
aralarındaki sözleşmede ortaklığın
payına düşen kısım üzerindeki
tasarrufuna ilişkin bir sınırlama
olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi
yoluyla müştereken yatırım yapabilir.
Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt
dışındaki
gayrimenkulleri
alıp
satabilirler ve yabancı sermaye
piyasası
araçlarına
yatırım
yapabilirler.
Özel sözleşme hükümleri müsait
olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek
amacıyla
üçüncü
şahıslardan
gayrimenkul kiralayabilir ve bunları
tekrar kiraya verebilir.
Risklere karşı korunmak amacıyla
swap ve forward işlemler yapabilir,
opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar
hariç vadeli işlem sözleşmeleri
alabilir.
Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve
temini için aynî ve şahsi her türlü
teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak
tapuda, vergi dairlerinde ve benzeri
kamu ve özel kuruluşlar nezdinde
tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri
yapabilir.
Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve
faaliyet amacı ile bağlantılı olmak
şartıyla marka, lisans, know-how ve
başkaca sınai mülkiyet haklarını satın
alabilir, satabilir ve kiralayabilir.
Şirket portföyünden ayrı, kendi
ihtiyacının gerektirdiği miktar ve
değerden taşınır ve taşınmaz mal
satın alabilir veya kiralayabilir.
Şirket huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi
faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler
dışında mal varlığından ortaklarına,
yönetim ve denetim kurulu üyelerine,
personeline ya da üçüncü kişilere
herhangi bir menfaat sağlayamaz.
Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı
yapılan
projelerde,
projenin
gerçekleştirileceği
arsaların





sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve
portföy çeşitlendirmesi ile mutlak
hakların tesisi ve tapu işlemleri
hususunda
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili
mevzuata uyulur.
Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında
ve
Sermaye
Piyasası
Kurulu
tarafından belirlenen usul ve esaslar
dahilinde
bağışta
bulunabilir.
Yapılacak bağışların üst sınırının
genel kurul tarafından belirlenmesi
gerekmekte olup, bu sınırı aşan
tutarda bağış yapılamaz. Yapılan
bağışlar dağıtılabilir kar matrahına
eklenir
ve
Sermaye
Piyasası
Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı
düzenlemelerine
aykırılık
teşkil
edemez. Ayrıca, bağışlar gerekli özel
durum açıklamalarının yapılması ve
yıl içinde yapılan bağışların genel
kurulda ortakların bilgisine sunulması
şartıyla, kendi amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde gerçekleştirilir.
Bu maddede yer alan hususlar ile
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
sonradan yapılacak düzenlemelerin
farklılık taşıması halinde Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
yapılacak
düzenlemelere uyulur.

Yukarıda
gösterilen
muamelelerden 
başka ileride Şirket için faydalı ve
lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek
istendiği takdirde Gümrük 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 Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

sahiplerince Şirket’e, bedelsiz veya
düşük bedel karşılığı Şirket lehine üst
hakkı tesis edilmesi veya arsanın
devredilmesi
halinde,
projenin
teminatı olarak arsa sahibi lehine
Şirket
portföyünde
bulunan
gayrimenkuller üzerine ipotek veya
diğer sınırlı ayni haklar tesis edilmesi
mümkündür. Ayrıca gayrimenkullerin,
gayrimenkul
projelerinin
ve
gayrimenkule dayalı hakların satın
alınması sırasında yalnızca bu
işlemlerin finansmanına ilişkin olarak
ya da yatırımlar için kredi temini
amacıyla
portföydeki
varlıklar
üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı
ayni haklar tesis edilebilir. Portföydeki
varlıkların üzerinde bu amaçlar
dışında hiçbir suretle 3. Kişiler lehine
ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni
haklar tesis ettirilemez ve başka
herhangi bir tasarrufta bulunulamaz.
Şirket’in
faaliyet
esasları,
yapamayacağı
işler,
yatırım
faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim
sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve
portföy çeşitlendirmesi ile mutlak
hakların tesisi ve tapu işlemleri
hususunda
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun düzenlemelerine ve ilgili
mevzuata uyulur.
Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında
ve
Sermaye
Piyasası
Kurulu
tarafından belirlenen usul ve esaslar
dahilinde
bağışta
bulunabilir.
Yapılacak bağışların üst sınırının
genel kurul tarafından belirlenmesi
gerekmekte olup, bu sınırı aşan
tutarda bağış yapılamaz. Yapılan
bağışlar dağıtılabilir kar matrahına
eklenir
ve
Sermaye
Piyasası
Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı
düzenlemelerine
aykırılık
teşkil
edemez. Ayrıca, bağışlar gerekli özel
durum açıklamalarının yapılması ve
yıl içinde yapılan bağışların genel



kurulda ortakların bilgisine sunulması
şartıyla, kendi amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde gerçekleştirilir.
Bu maddede yer alan hususlar ile
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
sonradan yapılacak düzenlemelerin
farklılık taşıması halinde Sermaye
Piyasası
Kurulu’nca
yapılacak
düzenlemelere uyulur.

Yukarıda
gösterilen
muamelelerden
başka ileride Şirket için faydalı ve
lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek
istendiği takdirde Gümrük 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 Şirket dilediği işleri yapabilecektir.
SERMAYE VE PAY SENETLERİ

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

Madde 6 :

Madde 6 :

Şirket’in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00

Şirket’in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00

TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari

TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari

değerde 1.000.000.000(Birmilyar) adet paya

değerde 1.000.000.000(Birmilyar) adet paya

bölünmüştür.

bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı

sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için

sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için

geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı

geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016

sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016

yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye

yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak

suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki

suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki

alması zorunludur. Söz konusu yetkinin

alması zorunludur. Söz konusu yetkinin

alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye

alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye

sisteminden çıkmış sayılır.

sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş

sermayesi 235.115.706,01 TL

sermayesi 235.115.706,01 TL

(İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk

(İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk

Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL’lık kısmı

Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL’lık kısmı

hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL’lık kısmı ise

hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL’lık kısmı ise

hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL

hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL

itibari değerde 235.115.706,01 adet paya

itibari değerde 235.115.706,01 adet paya

ayrılmıştır.

ayrılmıştır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden

Şirketin eski sermayesini teşkil eden

24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa

24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa

arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı

arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı

Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.’nin

Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.’nin

30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül

30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül

halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun

halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun

19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili

19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili

hükümlerine göre devralınması sureti ile

hükümlerine göre devralınması sureti ile

gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden

gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden

ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin

ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin

05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no’lu kararı

05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no’lu kararı

kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli

kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli

bilirkişi raporu ve 21.09.2010 tarihli

bilirkişi raporu ve 21.09.2010 tarihli

Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık

Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık

Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman

Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman

kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı

kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı

hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme

hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme

Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle

Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle

gerçekleştirilen birleşme sonucunda

gerçekleştirilen birleşme sonucunda

karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak

karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak

beheri 1 TL nominal değerde 210.964.387 adet

beheri 1 TL nominal değerde 210.964.387 adet

pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme

pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme

ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve

ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve

Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır.

Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin

seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay

Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay

sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak

sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak

üzere, genel kurul tarafından seçilir.

üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu

hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü

hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni

zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni

paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi

paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi

arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma

arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma

hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı

hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı

konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma

konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe

yol açacak şekilde kullanılamaz.

yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan

pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim

pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim

kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine

kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine

karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan

karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan

hakları vardır.

hakları vardır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı

kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı

kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı

kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç

kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç

edilen tüm paylar nominal değerin altında

edilen tüm paylar nominal değerin altında

olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının

kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme

Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin

esasları çerçevesinde kayden izlenir.

nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından belirlenmiş oranın/tutarın altına

Şirket’in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri saklıdır.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket’in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
hükümleri saklıdır.

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 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.
Şirketin
katılma

yönetim
hakkına

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
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

kurulu toplantısına toplanabilir. Davet talebi yönetim kurulu
sahip olanlar bu

toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527’nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu
toplantılara
elektronik
ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği
gibi
bu
amaç
için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak toplantılarda
şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerinden veya
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden
hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen
haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen
çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
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.

başkanına yapılır. Yönetim kurulu başkanı,
derhal toplantı yapılmasının gerekmediği
sonucuna varması halinde, konuyu ilk yönetim
kurulu toplantısının gündemine alır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına
katılma hakkına sahip olanlar bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527’nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu
toplantılara
elektronik
ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği
gibi
bu
amaç
için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak toplantılarda
şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerinden veya
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden
hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen
haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen
çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
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.

Oylarda eşitlik olması halinde o konu
gelecek
toplantıya
bırakılır.
İkinci
toplantıda da 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.
Yönetim Kurulu kararları elektronik
ortamda alınabilir, güvenli elektronik
imza ile saklanır ve karar defterine
elektronik ortamda saklandığı kaydedilip
karar sayısı bu şekilde teselsül ettirilir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz
olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması
isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim
kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin
belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde
yazılmış önerisine, en az üye tam
sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı
önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine
yapılmış olması bu yolla alınacak kararın
geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta
bulunması şart değildir, ancak onay
imzalarının
bulunduğu
kağıtların
tümünün yönetim kurulu karar defterine
yapıştırılması veya kabul edenlerin
imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp
karar defterine geçirilmesi kararın
geçerliliği için gereklidir.

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.
İkinci
toplantıda da 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.
Yönetim Kurulu kararları elektronik
ortamda alınabilir, güvenli elektronik
imza ile saklanır ve karar defterine
elektronik ortamda saklandığı kaydedilip
karar sayısı bu şekilde teselsül ettirilir.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması
isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim
kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin
belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde
yazılmış önerisine, en az üye tam
sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı
önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine
yapılmış olması bu yolla alınacak kararın
geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta
bulunması şart değildir, ancak onay
imzalarının
bulunduğu
kağıtların

tümünün yönetim kurulu karar defterine
yapıştırılması veya kabul edenlerin
imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp
karar defterine geçirilmesi kararın
geçerliliği için gereklidir.
7.5) Özellik Arz Eden Kararlar ve
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

7.5) Özellik Arz Eden Kararlar ve
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Şirket 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)
Şirkette sermayenin %10 veya
üzerinde paya veya bu oranda oy
hakkına sahip ortaklar,
b)
Şirkette yönetim kuruluna aday
gösterme imtiyazını içeren pay sahipleri
c)
Şirkete danışmanlık hizmeti veren
şirket,
d)
(a) ve (b) bentlerinde sayılanların
%10’dan fazla paya veya bu oranda oy
hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
e)
Şirketin iştirakleri.
f)
Şirkete işletmecilik hizmeti veren
şirketler
B- Özellik arz eden kararlar
a)
Şirket portföyünden varlık
alınmasına, kiralanmasına, satılmasına
veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
b)
Şirketin portföyündeki varlıkların
pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,
c)
Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin
kararlar,
d)
Şirketin paylarının halka arzında,
satın alma taahhüdünde bulunan aracı
kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,

Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan
taraflar arasında olan ve (B) bendinde
sayılan işlemlere ilişkin olan 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
1)
Şirkette sermayenin %20 veya
üzerinde paya veya bu oranda oy
hakkına sahip ortaklar,
2)
Şirkette yönetim kuruluna aday
gösterme imtiyazını içeren pay sahibi
ortaklar,
3)
(1) ve (2) numaralı bentlerde
sayılanların %20’den fazla paya veya bu
oranda oy hakkına sahip oldukları diğer
şirketler,
4)
Şirketin iştirakleri,
5)
Şirkete işletmecilik hizmeti veren
şirketler,
6)
Şirkete portföy yönetim hizmeti
veren şirketler,
7)
Şirkete danışmanlık hizmet veren
şirketler,
8)
Şirkete inşaat hizmeti verecek
müteahhitler,
9)
Şirketin ortak olduğu bir adi
ortaklığın diğer ortakları,
10)
Şirketin Türkiye Muhasebe
Standartları çerçevesinde Kurulca
belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili

e)
Ortak yatırım yapılmasına ilişkin
kararlar,
f)
Şirkete mali, hukuki veya teknik
danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya
tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
g)
Şirkete proje geliştirme, kontrol
veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek
veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
h)
(A) bendinde yer alan tüzel
kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin
ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin
kararlar,
i)
Şirkete işletmecilik hizmeti
verecek gerçek veya tüzel kişilerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,
j) 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.

tarafları.
B- Özellik arz eden kararlar
1)
Şirket portföyünden varlık
alınmasına, kiralanmasına, satılmasına
veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
2)
Şirketin portföyündeki varlıkların
pazarlanmasını gerçekleştirecek
şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
3)
Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin
kararlar,
4)
Şirketin paylarının halka arzında,
satın alma taahhüdünde bulunan yatırım
kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin
kararlar,
5)
Ortak yatırım yapılmasına ilişkin
kararlar,
6)
Şirkete mali, hukuki veya teknik
danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya
tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
7)
Şirkete proje geliştirme, kontrol
veya müteahhitlik, işletmecilik veya
portföy yönetim hizmeti verecek gerçek
veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar,
8)
(A) bendinde yer alan tüzel
kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası
araçlarının ortaklık portföyüne
alınmasına ilişkin kararlar,
9)
Adi ortaklık kurulmasına veya
mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine
son verilmesine ilişkin kararlar,
10)
Şirket ile Türkiye Muhasebe
Standartları
çerçevesinde
Kurulca
belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili
taraflar arasında mal ve hizmet alımına
dayanan işlemlere ilişkin kararlar,
11)
Bunlar dışında kalmakla birlikte,
(A)
bendinde
sayılan
taraflardan
herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu
nitelikteki kararlar.
Şirketin (A) bendinde belirtilen taraflar
dışında kalan herhangi bir gerçek
ve/veya tüzel kişi ile yapacağı işlemleri
(B) bendinde yer alan işlemlerden olsa
dahi
bu
madde
kapsamında

değerlendirilmez.
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.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz
olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Şirketin,
aktif
toplamının
%75’ini
aşmayan tutardaki varlıklarının toptan
satışında TTK’NIN 408. Maddesinin 2.
Fıkrasının (f) bendi ile Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 23. Maddesi hükümleri
uygulanmaz.
PORTFÖYDEKİ
VARLIKLARIN PORTFÖYDEKİ
VARLIKLARIN
MUHAFAZASI ve SİGORTALANMASI
MUHAFAZASI,
YÖNETİMİ
ve
SİGORTALANMASI
Madde 18.
Şirket
portföyüne
alınan
menkul Madde 18.
kıymetler veya bunları temsil eden Şirket
portföyüne
alınan
menkul
belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı kıymetler veya bunları temsil eden
çerçevesinde
yapılacak
saklama belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı
sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu çerçevesinde
yapılacak
saklama
tarafından saklama hizmeti vermek üzere sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu
yetkilendirilen kuruluşlarda muhafaza tarafından saklama hizmeti vermek üzere
edilir.
yetkilendirilen kuruluşlarda muhafaza
edilir.
Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi,
haklar ve henüz inşaatına başlanmamış Şirket aktif toplamının %10’unu aşması
projeler hariç olmak üzere tüm varlıkların halinde portföyünün para ve sermaye
oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç piyasası araçlarından oluşan kısmını,
değerleri üzerinden sigorta edilmesi bünyesinde
Sermaye
Piyasası
zorunludur.
Kurulu’nun lisanslama düzenlemeleri
çerçevesinde lisans belgesine sahip
yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam
etmek suretiyle kendisi yönetebileceği

gibi, Kurulun onayını almak kaydıyla ve
imzalanacak bir sözleşme kapsamında,
portföy yönetim şirketlerinden portföy
yönetimi veya yatırım danışmanlığı
hizmeti alabilir.
Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi,
haklar ve henüz inşaatına başlanmamış
projeler hariç olmak üzere tüm varlıkların
oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç
değerleri üzerinden sigorta edilmesi
zorunludur.

