
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2017 YILINA AİT 03.07.2018 TARİHLİ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI  

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve 

aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03.07.2018 Salı günü saat 14:00’da, 

Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul adresinde 

gerçekleştirilecektir. 

2017 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.yesilyatirimholding.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.yesilyatirimholding.com adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin 

edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılmışsa 

vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı “MKK”dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme “

EGKS”den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. 

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet 

belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan 

vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan 

vekaletnameyi 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş 

imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket 

Merkezi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.  

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu 

http://www.yesilyatirimholding.com/
http://www.yesilyatirimholding.com/


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 Yatırım Holding 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: 

 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL itibari değerde ve tamamı hamiline yazılı 

olmak üzere 45.000 adedi A grubu ve 6.705.000 adedi B grubu olmak üzere toplam 

6.750.000 adet paya ayrılmıştır. 

  

 Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

       Ortaklar  Pay Tutarı 

     (TL) 

Pay Oranı 

(%) 

Kamil Engin Yeşil 3.552.612  52,63 

Ahmet Atak   976.289  14,46 

Naciye Berrin Göçmez   500.000    7,41 

Diğer  1.721.099  25,50 

Toplam 6.750.000 100,00 

  

Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 2.220.852,72 TL olup, söz 

konusu payların Şirket sermayesine oranı %32,90’dır.  

 

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklarının 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:  

 



Son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporlarımız ve yıllık finansal tablolarımız 

www.yesilyatirimholding.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: 

  

15.11.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Yönetim Kuruluğu 

Üyeliği, başkan vekilliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerinden 

ayrılan Işık Gökkaya’nın yerine Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Onur 

Akçay’ın ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk 

Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken 

Saptanması Komitesi Üyesi olarak seçilmesine ve başkan vekili olarak atanmasına, 

oy birliği ile karar verildi. Özgeçmişi ektedir. 

 

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kuruşu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili 

olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına 

ilişkin talepleri  

 

Yoktur.  

 

e) Gündemde, esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim 

kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;  

 

Yoktur. 

 

Genel Kurul Gündemine İlişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:  

 

Genel Kurul Toplantısı’nda, 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 Genel 

Müdürlük 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 Genel Müdürlük 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, basın-yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı 

Başkanlığı’na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.  

 



Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin 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.  

 

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:  

 

GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması 

 

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerinin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel 

kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili 

gerçekleştirilecektir.  

 

GÜNDEM 2) Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun 

okunması, müzakeresi 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı’ndan 21 gün 

önce şirketimiz merkezinde ve www.yesilyatirimholding.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 İlkeleri Uyum Raporu’nun da yer aldığı 

Faaliyet Raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.  

 

GÜNDEM 3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı’ndan 21 gün 

önce şirketimiz merkezinde ve www.yesilyatirimholding.com şirket internet sitesinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulan raporlar, ortaklarımızın görüşüne ve onayına 

sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, ortaklarımızın 

incelemesine sunulmuştur.  

 

GÜNDEM 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, 

müzakeresi ve tasdiki, 

 

TTK hükümleri île Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2017 yılı 

hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunacak, görüşe açılacak 

ve onaya sunulacaktır.  

 

GÜNDEM 5) TTK 363.  Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu 

üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 

 



GÜNDEM 6) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2017 hesap dönemi 

faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri  

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2017 yılı 

muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.  

 

GÜNDEM 7) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev 

sürelerinin tespiti 

 

 

GÜNDEM 8) Yönetim Kurulu’nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı 

yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 

 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket’in Kar Dağıtım Politikası 

hakkında bilgi verilecektir. 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar 

dağıtımı yapılamaması, 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında 

bırakılması teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

 

GÜNDEM 9) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi 

 

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak 

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. 

 

GÜNDEM 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız 

denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi 

 

GÜNDEM 11) Geri Alınan Paylar Tebliği ve yönetim kurulu kararı uyarınca 

Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri 

hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 

 

GÜNDEM 12) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya 

ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 

 

GÜNDEM 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı 

içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 

 

 

GÜNDEM 14) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2017 yılı 

içinde yaptığı bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması ve 2018 yılında 

yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi  

 

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel 

kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve 

yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul 

toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. 



GÜNDEM 15) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 

395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2018 yılında yapabilmeleri için izin 

verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 

2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay 

Sahiplerine bilgi 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 16) Dilekler ve Kapanış 

 

 

 

Ortaklarımızın, Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak Genel Kurul 

sonlandırılacaktır.  

 

 

 

 

ONUR AKÇAY ÖZGEÇMİŞ 

 

Onur AKÇAY, 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme 

bölümünde eğitim almıştır. Çalışma hayatına 2004 yılında Yeşil Grubu’nda başlamış 

olup, bugüne kadar grup şirketlerinde farklı görevlerde bulunmuştur. Wowwo E-

Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik 

A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Aktif olarak Yeşil Holding 

grubunda İdari İşler Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. 


