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YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

 





RAPORU 

 

RAPORUN DÖNEMİ  :  01.01.2013 - 30.06.2013 
 
ORTAKLIĞIN ÜNVANI  :  YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
 
FAALİYET KONUSU  :  Yatırım Holding 
 
KAYITLI SERMAYESİ  : 750.000.000.-TL 
 
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ  : 6.750.000.-TL 
 
 
YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ 
 
YÖNETİM KURULU 

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri 08/07/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel 
Kurul Toplantısında alınan karar ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 
 
       Adı Soyadı    Görevi 

Kamil Engin Yeşil Başkan 

Işık Gökkaya  Başkanı Yrd. 

Yaşar Altıparmak Üye-Genel Müdür 

Mehmet Erktin Bağımsız Üye 

Berrin Önder Bağımsız Üye 

 
Yönetim Kurulu Yetkileri: 

Şirket Ana Sözleşmesinin 9.Maddesi gereği; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine 
getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre 
Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine 
getirilir.  
 
Yönetim Kurulu özellikle; 
 
• Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar, 
 
• Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı 
bir tutumla irdeler, 
 
• Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek 
olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar, 
 
• Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve 
iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır, 
 
• Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir, 
• Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri, 
arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder, 
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• Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek 
değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır, 
• Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası 
standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli 
yerlere sunulması sorumluluklarını taşır, 
 
• Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10’unu aşan tutarlardaki harcamaların 
kullanımı denetler, 
 
• Şirketin bilgilendirme politikasını belirler, 
 
• Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, 
yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, 
etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar, 
 
• Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,  
 
• Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir, 
 
• Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler, 
 
• Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri belirler, bunların üyelerini saptar, 
 
Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve 
sorumluluklarını yerine getirirken bunları kimsen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de 
açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. 
Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile is yapamaz ve rekabete giremez; aksi ancak 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alınacak kararla mümkündür. 
 
 
DENETİM KOMİTESİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 
 
Yeşil Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitelerini 
kurmuştur. 
 
Denetimden Sorumlu Komite 
Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde 
yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.  
Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak 
yapılandırılmıştır. Komite iki üyeden oluşmaktadır. 
 
Komite başkanı, bağımsız üyeler arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip 
olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, 
finansal tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve 
yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir. 
 
Denetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Önder ve diğer üye ise 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erktin’dir. 
 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi 



  

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.   Faaliyet Raporu                                                                           2 
 

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında 
bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi 
kurulmuştur. 
 
Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Komite 
Başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş ve Mehmet Erktin tarafından yerine 
getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin diğer üyesi ise Berrin Önder’dir. 
 
  
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ:  
 
Adı Soyadı Görevi 

  
Kamil Engin Yeşil 
Yönetim Kurulu Başkanı  
 

1962 İstanbul’da doğdu. Üniversite öğrenimini 1985 yılında 
University of Florida’da tamamladı.1986 yılında Lens Express, 
Inc.USA şirketini kurarak iş hayatına atıldı. 25.11.2011 tarihi 
itibari ile Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak atanmıştır.  

  
Işık Gökkaya 
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. 
 

1962 Ankara doğumlu. Üniversite öğrenimini Hacettepe 
Üniversitesinde, Yüksel Linansı ise Boğaziçi Üniversitesinde 
tamamladı. 15.05.2012 tarihi itibari ile Yeşil Yatırım Holding 
A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 

  
Yaşar Altıparmak 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Genel Müdür 
 

1953 Urfa doğumlu. Üniversite öğrenimini İstanbul İktisadi 
Ticari İlimler Akademisinde tamamladı. 12.06.2012 tarihi 
itibari ile Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Müdür olarak atanmıştır. 

  
Mehmet Erktin  
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi  
 

1964 Ankara doğumlu. Üniversite öğrenimini Boğaziçi 
Üniversitesinde tamamladı. 15.05.2012 tarihi itibari ile Yeşil 
Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdür olarak atanmıştır. 

  
Berrin Önder 
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi  
 

1967 Kayseri doğumlu. Üniversite öğrenimini ODTÜ’de 
tamamladı. 15.05.2012 tarihi itibari ile Yeşil Yatırım Holding 
A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 

 
 
 
ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
 
30.06.2013 tarihi itibariyle Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 
 

       Ortaklar Pay Tutarı 
     (TL) 

Pay Oranı 
(%) 

Diğer (Halka Açık ) 2.399.566       35,55 

Kamil Engin Yeşil 4.350.434       64,45 

Toplam 6.750.000     100,00 

 
Şirketin 30.06.2012 tarihi itibarıyla 750.000.000 TL kayıtlı sermayesi, 6.750.000 TL ödenmiş 
sermayesi mevcut olup bu hisselerin 45,000.-TL nominal değerli kısmı (A) grubu imtiyazlı 
paylar Kurucu şirket İnfo Yatırım A.Ş. tarafından 14.09.2011 tarihi itibariyle Kamil Engin 
YEŞİL’e devredilmiştir. 6.705.000.-TL nominal değerli kısmı (B) grubu hisse senetlerinden 



  

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.   Faaliyet Raporu                                                                           3 
 

oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesinin 33 ve 34. maddelerindeki esaslara ve Genel Kurul‟da 
alınacak kararlara göre kâr payı ödenmektedir.  
 
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Şirket’in iştirak ve bağlı ortaklıklarının detayı aşağıda 
gösterilmiştir: 
 

Şirket İsmi Faaliyet Alanı İştirak Oranı % 
30.06.2013 

Yeşil Gayrimenkul Yat.Ort.A.Ş.  İnşaat 2,32 

 
 
2013 1. DÖNEM FAALİYETLERİ  
 
Şirket yönetim kurulu 12.12.2011 tarihli kararı ile yatırım alanlarını genişletmek suretiyle 
likiditesini farkılı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını 
artırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, “menkul 
kıymet yatırım ortaklığı” statüsünden çıkılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu‟ na 
başvurmuştur.  
 
 
FİNANSAL TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR 
 
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı Finansal Durum Tablosu, Kar 
veya Zarar Tablosu ve temel bazı rasyolar aşağıda gibidir. 
 
 

ÖZET BİLANÇO (TL) 30.06.2013 31.12.2012 

Dönen Varlıklar   1.527.598    1.551.638  

Duran Varlıklar   3.573.582    4.123.980  

TOPLAM VARLIKLAR   5.101.180    5.675.618  

Kısa Vadeli Yükümlülükler   141.485    109.730  

Uzun Vadeli Yükümlülükler   -    -  

Özkaynaklar   4.959.695    5.565.888  

TOPLAM KAYNAKLAR   5.101.180    5.675.618  

   
ÖZET GELİR TABLOSU (TL) 30.06.2013 30.06.2012 

Net Satışlar   -    -  

Brüt Kar / (Zarar)   -    -  

Faaliyet Kar / (Zararı)   (849.277)   (34.367) 

Net Dönem Karı / (Zararı)   (606.193)   (248.507) 

   TEMEL GÖSTERGELER 30.06.2013 31.12.2012 

Likidite Rasyoları % % 

      Cari Oran   10,80   14,14 

      Likidite Oranı   10,79    14,12  

Borçlanma Rasyoları     

      Kaldıraç Oranı   0,03    0,01  
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      Borçlanma Oranı   0,03    0,01  

      

  30.06.2013 30.06.2012 

Karlılık Rasyoları % % 

      Aktif Karlılığı   (0,12)   (0,03) 

      Öz Kaynak Karlılığı   (0,12)   (0,03) 

      Brüt Kar Marjı   -    -  

      Net Kar Marjı   -    -  

 
2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 
 
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Uyum Beyanı 

Yeşil Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya açıklanan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (İlkeler) gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden 
birisi olarak benimsemektedir. 
 
Mevcut durumda, SPK’nın 30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 ve 11.02.2012 tarihli Seri: IV No: 
57 Tebliğleri ile yenilenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri yürürlükte olup, söz konusu 
ilkelerin zorunlu maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak gerek önümüzdeki ilk 
Genel Kurul gerekse diğer Şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve 
zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız, özellikle yeni 
oluşturduğumuz Kurumsal Yönetim Komitemizce sürdürülecektir.  
 
Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 5 inci maddesine göre ilgili tebliğ 
ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyulması zorunlu maddelerine uyulmasına 
ilişkin yükümlülük bu raporda yerine getirilmiş, zorunlu olmayan diğer ilkelere uyulmaması 
hali gerekçeleriyle birlikte ilgili bölümlerde açıklanmıştır. 
 
 
Bölüm 1- Pay Sahipleri 
 
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 

2.1. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer şirket içi 
düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem 
alınmaktadır. 

 
2.2. Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin 

bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 
oluşturulan “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” faaliyetlerini Sermaye Piyasası 
Mevzuatına, SPK Düzenlemelerine ve Ana Sözleşmeye uygun olarak yürütür. Söz 
konusu birimin başlıca görevleri şunlardır: 

 

a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını 
sağlamak. 

b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak 
üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak. 

c) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer şirket içi 
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak. 

d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak. 
e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay 

sahiplerine yollanmasını sağlamak. 
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f)  Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü 
hususu gözetmek ve izlemek. 

g) Sermaye piyasası uyum faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. 
h) Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

 
2.3. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin koordinasyonu görevi Yaşar Altıparmak tarafından 

yerine getirilmektedir. 
 

2.4. 2013 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası 
Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve 
doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi 
gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır. 

 

Şirketimizde “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”nin altında, yatırımcı ilişkileri, mali işler 
personeli yer almaktadır. Birim’in yöneticiliğini, Sermaye Piyasası, UFRS/SPK 
Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak 
yapmakta olup, iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir. 

 

Ad Soyad Ünvan Tel/Faks E-Mail 

Yaşar Altıparmak 
Yön.Kur.Üyesi 
Genel Müdür 

0212 482 05 00 
0212 483 33 35 

yasar.altiparmak@yesilholding.com  

 
Şirketimizin www.yesilyatirimholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde 

şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. 

2.5. Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Ana Sözleşme’ye uyuma azami özen 
gösterilmekte olup, 2013 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak 
Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bilgimiz dahilinde bu 
konuda Şirketimiz hakkında açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır. 

 
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri 
arasında ayırım yapılmamaktadır. 
 
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını 
etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda hazırlanmaktadır.  
 
Şirket web sitesinde (www.yesilyatirimholding.com) birçok bilgi yer almaktadır. 
 
Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi ve Genel Kurul’da 
seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 
 

4. Genel Kurul Toplantıları 

4.1. Şirketimizin 2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı    

8 Temmuz 2013 tarihinde Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı 

Zeytinburnu İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantılara davet Ana Sözleşmemize 

uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Hürses Gazetesi, Yenigün Gazetesi ile 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır ve KAP sisteminde ilan edilmiştir. 

 

mailto:yasar.altiparmak@yesilholding.com
http://www.yesilyatirimholding.com/
http://www.yesilyatirimholding.com/
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4.2. Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerine toplantıların gündem maddeleri ve 

bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı 

“Bilgilendirme Dokümanı”, Genel Kurul toplantılarına katılım prosedürünün açıklandığı 

“Genel Kurul Katılım Prosedürü” ile “Vekaleten Oy Kullanma Formu” ile Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine 

ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ) kapsamında gerekli 

açıklamaları içeren bilgi notları hazırlanmış ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 

Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı, 

SPK Düzenleme ve Kararları ile Ana Sözleşmeye uyulmaktadır. 

 

4.3. Genel Kurul toplantılarının toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede 

sağlamaktadır.  

 

4.4. Genel Kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, 

pay  sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

4.5. Genel Kurul toplantılarımız, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket 

merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılmaktadır. 

 

4.6. Şirketimizde nama ve hamiline yazılı pay bulunmaktadır. Pay senetlerimizin tamamı 

Merkezi Kaydi Sistem (“MKS”) bünyesinde kaydileştirilmiş bulunmaktadır. 

 

4.7. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin olarak hazırlanan, 01.01.2012 – 31.12.2012 

hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İlan 

Metni, Denetçi Raporu, Ana Sözleşme tadil metni, Genel Kurul Katılım Prosedürü, 

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaleten Oy Kullanma Formu ile SPK’nın 

Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları SPK 

Düzenleme ve Kararları ile Ana Sözleşmemize uygun olarak Olağan Genel Kurul 

toplantısı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş 

ve www.yesilyatirimholding.com adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır. 

Genel Kurul toplantısının tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular 

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından cevaplanmıştır. Şirketin geçmiş hesap 

döneminde, yönetim ve faaliyet organizasyonunda gerçekleşen önemli bir değişiklik 

söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde mevzuat hükümleri 

dâhilinde kamuya duyurulacaktır. 

 

4.8. Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, 

açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında 

düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı 

yaratılmaktadır. 2013 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından gündeme madde 

eklenmesi yönünde herhangi yazılı bir talep Şirketimize ulaşmamıştır. 
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Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri ile ilgili öneri veya gündeme madde 

eklenmesi yönünde birkaç talep gelmiştir. Toplantı’da bazı pay sahiplerimizin 

gündemle ilgili soruları Genel Kurul esnasında divan heyeti tarafından cevaplanmıştır. 

Şirket hissedarlarından %6,38 paya sahip olan Ahmet Atak söz alarak “Finansal 

Tabloların gerçeği yansıtmıyor, dipnotlar açıklayıcı ve uyumlu değil, duran varlıkların 

değerlemesi eksik ve gerçeğe aykırı. Dönüşüm sonrası taahhüt edilen projeksiyona 

uygun ve uyumlu değil. Finansal tablolar dürüst hesap verme ilkelerine uygun değildir, 

aydınlatıcı değildir. Çeşitli çelişkilere yer vermektedir.” diyerek bilançonun 

ertelenmesini talep etmiştir. Genel Kurulu’n onayına sunulmaksızın bilanço tehiri ve 

bilanço ile ilgili 3, 4, 5  ve 7.maddeler daha sonra görüşülmek üzere ertelenmiştir. 

 

4.9. Genel Kurul toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır. Oy 

kullanma prosedürü toplantılara ilişkin ilanlar sırasında Genel Kurul katılım 

prosedürlerinde ve toplantının başında pay sahiplerine duyurulmuştur. 

 

4.10. Genel Kurul’da alınan Kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az %25 ine 

sahip olan hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte 

olup, son yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin % 72,92 si 

genel kurula katılmıştır. 

 

4.11. Geçmiş yıllar dahil olmak üzere, genel kurullara ilişkin toplantı tutanakları Şirketimizin 

www.yesilyatirimholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. 

 

4.12. Genel Kurul toplantılarımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, 

Şirketimiz çalışanları ve bağımsız denetim kuruluşu katılmış, ancak diğer menfaat 

sahipleri ve medya katılmamıştır. 

 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

5.1. Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her 
pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. 
 

5.2. Holding hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin 
seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy 
hakkına sahiptir. 

 

5.3. Esas Sozleşme değişikliğini gerektiren durumlarda A grubu imtiyazlı pay sahipleri 
toplantısı yapılır ve Genel Kurulca alınan kararlar imtiyazlı pay sahipleri toplantısında 
onaylanır. Ancak Esas Sozleşme değişikliği gerektiren kararlarda butun hisselerin 1 oy 
hakkı vardır.  
 

5.4. Ana Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekaleten oy 
kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. 

 

5.5. Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir 
talepte bulunmamışlardır.  
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5.6. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama 
bulunmamaktadır. 

 

 

6. Kâr Payı Hakkı 

6.1. Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye 
Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat 
hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerini dikkate alarak kâr dağıtımı kararlarını 
belirlemektedir.  

 
Şirket Ana Sözleşmesinin 20.maddesi uyarınca, Şirket’in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket net karı 
Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri 
olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler, hesap senesi 
sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası 
mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa 
geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi dağıtılır: 
 
Tespit olunan net karın, 

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre  % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi 
uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek 
akçe olarak ayrılır. 
 

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle 
hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarın 
altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak 
Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. 
 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci temettünün 
nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir. 

 
c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10’nu Yönetim Kurulu başkan ve 

üyelerine en fazla %10’nu da şirket müdür memur ve müstahdemlerine nakden 
ve/veya pay biçiminde dağıtılabilir. 

 
d)  Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan 
tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca 
ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  

 
e) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması 

zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 
oranda birinci temettü dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 
aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere kardan 
pay dağıtılmasına karar verilemez.  

 
f) Paylara ilişkin temettü,  kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu 

itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın dağıtılır.  

 
g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, dağıtılmasına karar 

verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine 
genel kurulca kararlaştırılır. 
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7. Payların Devri 

7.1. Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı 
uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. 

Bölüm 2- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 
 
8. Bilgilendirme Politikası 

8.1. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası esas itibariyle:  
 

 Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını,  

 Bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını,  

 Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin basın ile hangi çerçevede görüşme 
yapabileceğini,  

 Kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, 

 Şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini,  

 Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar ile  

 İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları, içermektedir.  
8.2. Şirketimizde, Kamu’yu bilgilendirmekle sorumlu birim, Genel Müdür, Mali İşler 

Müdürlüğü ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’dir. Gerekli görülen bilgiler sıklıklarla 
Kamu’ya duyurulmaktadır. Bilgilendirme konusunda yetkili kişilerin iletişim bilgileri 
aşağıda sunulmuştur. 
 

Ad Soyad Ünvan Tel/Faks E-Mail 

Yaşar Altıparmak 
Yön.Kur.Üyesi 
Genel Müdür 

0212 482 0500 
0212 483 33 35 

yasar.altiparmak@yesilholding.com  

 
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli 
iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi www.yesilyatirimholding.com adresinde 
bulunmaktadır. 
 
İnternet sitemizde, ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımız, 
finansal tablolarımız ve raporlarımız, ana sözleşmemizin son hali, özel durum 
açıklamalarımız, yıllık faaliyet raporlarımız, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul 
toplantılarımıza ilişkin gündemler, katılanlar cetvelleri, tutanaklar, toplantı ilanları, vekâleten 
oy kullanma formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz yer almaktadır. 
 
10. Faaliyet Raporu 

Şirketimizin faaliyet raporu hissedarlarımızın, kamuoyunun ve diğer tüm menfaat sahiplerinin 

Şirketimizin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve Türk 

Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda gerekli görülen detayda 

hazırlanmaktadır. 

 
Bölüm 3- Menfaat Sahipleri 
 

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri; özel durum açıklamaları, internet sitesi, faaliyet raporu 
vb.kamuyu aydınlatma araçlarını ile  bilgilendirilmektedir. 
 

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı  

mailto:yasar.altiparmak@yesilholding.com
http://www.yesilyatirimholding.com/
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Şirket Ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir 
düzenleme yer almamaktadır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından 
korunmaktadır. 
 
 
 
13. İnsan Kaynakları Politikası 

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi 
mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan kaynakları süreci olarak 
amacımız; 
 
- Doğru işe doğru insan 
- Eşit işe eşit ücret 
- Başarıya bağlı liyakat 
- Herkes için eşit fırsat 

 
İlkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet 
ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları 
sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. 
 
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde faaliyetlerinde çevreye verdiği olumsuz 
etkileri en aza indirerek, çevre sorumluluğunu yerine getirmektedir. Dönem içinde çevreye 
verilen zararlardan şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır. 
 
 
Bölüm 4- Yönetim Kurulu 
 
15.  Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan üye ayrımı mevcut olup, Kamil Engin 
Yeşil ve Yaşar Altıparmak icracı olarak, Işık Gökkaya icracı olmayan, Mehmet Erktin ve 
Berrin Önder Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadırlar. Yönetim Kurulunca sermaye 
piyasası mevzuatı uyarınca üyeler arasından en az iki üyeden oluşan “denetimden sorumlu 
komite” ve “kurumsal yönetim komitesi” kurulur.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurulu toplantılarını müteakip, görev taksimine 
ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem 
içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunun ilgili 
hükümleri uygulanır. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Genel Müdürümüze ilişkin bilgileri aşağıda belirtmiştir. 
 
     Ad Soyad     Görev    Açıklama 

Kamil Engin Yeşil  Başkan İcrada görevli 
Işık Gökkaya Başkan Yrd. İcrada görevli değil 
Yaşar Altıparmak Üye – Genel Müdür İcrada görevli 
Mehmet Erktin Üye Bağımsız Üye 
Berrin Önder Üye Bağımsız Üye 

 
 
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  

16.1. Yönetim kurulu bir sirketin stratejik karar alma, temsil ve en üst seviyede yürütme 
organıdır.  
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16.2. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Toplantılara iki aydan fazla ara 
verilmez, ancak gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmaksızın ya da 
beklemeksizin daha sık toplanması esastır.  
 

16.3. Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur. 
Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü 
teknolojik yöntemle iştirak edebilirler. 
 

16.4. Toplantı tarihi, yeri, saati ve toplantı da hazır bulunması gereken yöneticilerin isimleri 
üyelere önceden gönderilmektedir.  
 

16.5. 1 Mart ile 30 Haziran 2013 faaliyet döneminde yönetim kurulu 5 kez toplanmıstır. 
 

16.6. Toplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. 
 

16.7. Toplantı yeri Sirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak sartı ile baska bir 
yerde de toplanabilir. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 
7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve 
bilgilerin eklenmesi esastır.  

 
16.8. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın 

altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin 
ayrıntılı karsı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. 

 

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri 
de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun 
olarak Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden 
belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabilir. 
 
Komiteler  Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56  Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i ve işbu ana sözleşme hükümleri 
çerçevesinde yapılandırılır.  Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer 
komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.  

 
Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. 
Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.  
 
Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. 
Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve 
bilgilendirme isleri Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından yürütülür. 
 
Denetim Komitesi : 
Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması 
için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup aşağıda belirtilen hususların 
gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur: 
 

a) Kamuya açıklanacak periyodik ara ve yıllık mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve 
uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi, 
 

b) Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız 
denetimin ve şirketi iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, 
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c) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak 
bağımsız denetim sürecinin başlatılması, 

d) Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa 
ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması ile şirket çalışanlarının bu 
konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi, 

 
e) Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar 

çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek 
düzenlemelerin saptanması, 

 
Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü 
yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.  

 
 

Kurumsal Yönetim Komitesi: 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu 
olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir: 

 
a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp 

uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu 
gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek, 

b) Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak 
yöntemler belirlemek, 

 
c) Çalışanların sosyal hakları ve mesleki eğitimleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 

 
d) Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve 

ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip 
uygulamaları izlemek, 

 
e) Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek, pay sahiplerinin bilgi alma 

haklarını etkin biçimde kullanabilmesini sağlamak. 
 
 
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. mevzuata uygun olarak, mali tablolarını solo bazda 

düzenlemektedir. Yatırım Holding ana faaliyet grupları, kendi iç kontrol sistemleri içerisinde 

oluşturulmuş UFRS bazlı mali tablolarını çeyrek dönemler itibarıyla hazırlamaktadırlar. Yeşil 

Yatırım Holding A.Ş. iç kontrol faaliyetleri, mevzuat çerçevesinde, Denetimden Sorumlu 

Komite’nin sorumluluğunda ve Mali İşler Direktörlüğü’nün koordinasyonunda yürütülmektedir. 

Mali tabloların kamuya açıklandığı çeyrek dönemlerde, mali tablolar Denetimden Sorumlu 

Komite’nin kontrol ve onayından geçerek Şirket Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. 

Oluşturulan mali tablolarından alınan ciro, FAVÖK, net kâr, net işletme sermayesi ve net 

banka borcu gibi temel mali göstergeler periyodik olarak raporlanmakta ve üst yönetim 

tarafından analiz edilmektedir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nun (TTK) halka açık şirketler için risk yönetim faaliyetini bir zorunluluk haline de 

getirmesi ile de bu anlayış artık yazılı kurallarla düzenlenmiştir. Yeşil Yatırım Holding, kendi 

risklerini nasıl yöneteceklerini düzenleyen, açıklayan ve kurala bağlayan yazılı metinler 

hazırlamıştır. Şirkette risk yönetim faaliyetini yürütecek ve raporlamaları gerçekleştirecek 

organizasyonel görev paylaşımı da belirlenmiştir. Tüm Grup Şirketlerinin risklerinin takip 

edileceği ve değerlendirileceği en üst merci olarak da Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde 

faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Komitesi’ni görevlendirmiştir.  
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19. Şirketin Stratejik Hedefleri 

Şirketimiz Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarda, üçer aylık dönemler itibarıyla şirketin bütçe 

hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirmekte ve takip etmektedir. Bu 

toplantılarda her bir faaliyet grubunu temsilen en üst düzeyde yöneticilerin katılımı 

sağlanmakta, son  üç aylık döneme ilişkin finansal ve faaliyet sonuçları bütçe ve diğer hedef 

göstergelerle karşılaştırılarak değerlendirilmekte, ayrıca faaliyet alanında ve stratejik 

konulardaki gelişmeler ışığında yeni öneriler geliştirilmektedir. 

20. Mali Haklar 

20.1. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel 
Kurul tarafından saptanır. 
 

20.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, 
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte 
bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. 
 

20.3. Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi 
halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu 
tarafından tesbit olunur. 
 

20.4. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması 
durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve 
ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir. 
 

20.5. 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim 
Kurulu üyelerinin her birine ayda net 1.500 Türk Lirası ödenmesine; Şirket Ana 
Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak komitelere üye olan Yönetim Kurulu 
üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
 

DİĞER ZORUNLU AÇIKLAMALAR 

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 

Şirketimizin, Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 13.maddesinin Türk Ticaret Kanunu 

hükmü gereği Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik uyarınca, 13.maddeye ilave edilmesi hususunda, T.C.Başbakanlık Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 29/01/2013 tarih ve 740 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret 

Kanununun 333 ncü maddesi gereğince T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğünün 21/02/2013 tarih ve 1109 sayılı izinler alınmış olup, 08/07/2013 tarihinde 

Olağan Genel Kurulun onayından geçirildikten sonra 16/07/2013 tarihinde Ticaret Sicilde 

tescil edilmiştir. Ilgili maddelerin yeni şekli aşağıda yer almaktadır. 

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR: 
Madde 13- Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden 

oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul 

Şirket’in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere 

toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk 

Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Genel Kurul toplantılarına 

Yönetim Kurulu üyeleri ile Deneticilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili 
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sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulmak 

gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama 

neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. 

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul 

toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları 

sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu 

görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi 

görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup 

bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanmak 

gerekir. Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya 

açık olarak yapılır. 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 

katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 

tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında 

esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 


