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İlgide kayıtlı yazınızda, Şirketinizin 1,000.000.000 TL futanndaki mevcut kayıtlı selmaye
tavarunrn 2020-2024 yllan için l .000.000.000 Tl-olarak}eniden belirlenmes i amacıylra, Şirketiniz
esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylat''başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun gört§ verilmesi talebiyle
Kruulumrıza bavurulmuşhır.

Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucund4 Şirketiniz esas sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki
Şekilde değştirilmesi uygun görülrnüşttir. Ancak bu uygun görüş, işbu yazı tarihinden itıbaren6 ay
siireyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metıinin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulunda
kararabağlanmamasıhalinde, esas sözleşme değşikliğ içinKurulumuzdantel«aruygun göri§ alınması
gerel«nektedir.

Kurulumuzca verilen izni takiben, esas sözleşmenizin tadil edilen maddesinin T.C. Ticaret
Bakanlğ'nın geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamarnlanmasr, sonrasında tescile ilişkin
ilanın yayırnlandığı Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin llaıııizleyen6 iş gtiııü içinde
Kunılumı.ıza gönderilmesi gerel«nektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğni rica ederim.
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ESKI ŞEKLI YENI ŞEKLI
SERMAYE \/İ] l,AYLAlt
h{adde 6.

Şiı,ket'iıı, l<ayıtlı scı,ıIa)/e 1a\/aııı
1.000.000.000,00 -ll. (13iı,ıııill,ar-l-iirkLirası)
oltıp, lıer tıiri l ]'t. itjbaı,i değerde
].000.000.000(Biıınill,ar) ac|et paya
böliiıın-ıiişt|iı,. Scı,ı-nal,e I)il,asıısı l(ı.ıı,ı-ılu'ııca
verilen kayıtlı serıııa),c t:ıııaı-ıı izııi_ 2016-2020
vılları (5 yıl) için geçerIicliı. 2020 ü,ılı sontı|ıda
jziıı verileı-ı ltal,ıtlı serı,na),c taııaıııııa
ulaşılaınaıırış olsa clahi, 2020 r ılıı-ıcian sonra
Yöı-ıctiı-ıı I(rıı,ı-ıltı'ı,ıtın serıııa},e aı,tırıı-ıı ]ıaı-arı
alabilıııesi için; daha öııce iziıı verileıı tavan },a
cla yeni [-ıir tavaıı ttıtarı içiı-ı Serııral,e Piyasası
Kurı-ı|u'ı-ıdaıı iziı,ı alıııali sureti1,|ç Gcııel
Kurul'daı-ı ),eı-ıi biı siiıe için yetlri alı-ı-ıası

zoı,tınludur. Şirlictin çıkarılı-ııış \/e 1aı,ı-ıaı-ı,ıeı-ı

öclennıİş seı,ıı-ıalıç5j 235.115.706,0l l'L
( l k i vti z ot ıı z_ b e ş ın i l 1,o n y ii z o ıı lı e ş b i ı-ı y e d i y ü z a l t ı
'l'iirlr Lirası [ıir Kıırıış) olııl,ı 6l 9.863.26'l]L.'lıli
kısını l-ıaır-ıiliııe A grrıbıı. 234.49_5.B42.7-5 T[.' [ık
l<ısıııı ise lıaı-ı-ıılıne B grubı-ı pa1,1ardır. Bu
serıTaye j ] L itibari değeı,de 235.1 l5.706,0l
adet pal,a al,rılıı,ııştır. Şirl<.etin eski serıııavesiıri
teşkil eden 24.|5l 319.0l II- taınaınen
ödenı,ııiştir. Bu dcfa arttırılaıı 2l 0.964.387.00
TI- Yeşil Iırşaat Yapı Düzeı-ıleıne ve Pazarlaı-ı-ıa
Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 taril-ıiı-ıdel<i aktif ve
pasifinin biı ktil halinde 5520 sa),rlr Kı;rumlar
Vergisi l(anı"ıııu'ı-ıı_ın l9-20 ınaddeleri, Ttirk
T'icaret Kanunu'ı-ıuıı ilgili lrükliıııleriııe göre
devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme
sonuctında iırtikal eden ve Kadıköy l. Aslil,e
Ticaret Malıkemesi'niır 05.1 l .20]0 tarih ve
20101725 esas ı-ıo'lu kararı lıapsamında tanziın

|ılunan 02.1 1.2010 tarilıli bilirkişi raporu ve

?

§
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SERn(A\tt VIı PAYLA]{
ftadt|e 6.

Şirket'iı-ı, lıal,ıtlı scı,tııa\/c tavaüıı
1.000.000.000.00 -lt- (f}iııııill,ar'l-iirltl-irası)
olıı;ı, lıer biri l Tl. ilibari değeı,dc
l .000.000.000(t3iı,ıııill,ar) ade1 pa),a

bölüı-ın-ıtişt|ir. Serı,ııaye Pil,x5us l(tırı_ılı,ı'ı-ıca

vcrileıı kal,ıtlı serıııa)ie tavaııı iznı" 2020-2024
),ılları (5 1,ıl) için geçerlidir. 2024 )ıılı soı-ıı-ıııda
iziıı vcı,i]cı-ı ]iaı,ıtlı serı]ıa},e tavaı-ııı-ıa
tılaşılaıııaı-ı-ıış olsa dahi. 2021 \,ılıı-ıclan soı-ıra
Yöı-ıeliırı Kı-ırtılu'ı-ıııı-ı scrılıa},c artıü,ünı l<ararı
a]abj]ıncsi içiıı: daha öırce iziı-ı r,eri Ien tavaıı ya
cla 1ıç11 bir tavaıı ttıtarı içiı-ı Seı,ıııa.ı,e Pil,asası
I(ııı ulı-ı'ııciaı-ı iziı-ı ah-ı-ıa]i stıretii,le Ceı-ıel
I(tırtıl'dan 1,eııi bir stirc için 1,etki alması
zoruı-ılrıdı,ır. Şiıkelin çıliarılı-ııış ve taınaıııeıı
ödeıııniş serınayesi 235.1 1_5.706.0l TL
(Jki yiizotuz[ıeşın i l1,oıryii zoı-ıb eş[ıiııl,ed il,iiza lt ı

'l'iiı-l<. [-irası bir l(uıtış) oltıp 6l9.863,26 TL'lıl<.
kısıı-ıı liaı,ı-ıiliı-ıc A grııL-ıı,ı^ 234.495.8,12.75 TL'lıli
kı ı:ıı-ı ı ise haırri liııe B grul-ı ıı 1ıa1,1ard ı r. Bı.ı
seftnave l TI itibari değerde 235. l l 5.706,0l
adet paya al,rılnrıştır. Şirkctiıı esIti seı,ınalesiı-ıi
teşkiI edeır 24.1 5 l .3 ] 9.0 ] 't'L taıııaı,ııen
ödcnıı-ıiştir. Bıı defa arttırılaır 210.964.381.00 l'L
Yeşil Inşaat Yapı DLizenlcı-ı-ıe ve Pazarlaıı-ıa l'ic.
A.Ş.'nin 30.06.20l0 tarilriı-ıdeki aktif ve
pasifiniı-ı bir kLil |-ıalinde 5520 sayılı Kurıııı,ılar
Vergisi Kaı-lunu'rıuı,ı |9-20 ınaddeleri, TLirk
Ticaret Kaı-luııu'nuıı ilgili hLiküı-ı-ılerine göre
devralınnası sureti ile gerçekleştirilen birleşme
sonucunda intikal eden ve Kadıköy l. Asliye
Ticaret Mahkemesi'nin 05.1 1,20l0 tarih ve
20101725 esas no'lu kararı kapsamında taııziııı
oluıran 02.11 .2010 tarihli bilirkişi raporlt ve

a
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21.09.2010 larilıli l)riccrıaterlroııse Coopers
Daııışıııaıılılı lJizı-ı-ıetleri l-td. Şti tarafıı-ıclaıı
l-ıazırlaı,ıaıı Lı7)nan krırı,ılıış raporll Ve Scı,ınal,g
Piyx5ns ıııevzLıat1 htiki.iıııleriııe uygıııı olaralt
l,ıazırlaı-ıaı-ı Bııleışıne Sözlcşıı,ıesi çercevesiı-ıde
clevir alıı-ııııası sLıı,etilı]ç gerçelileşlirilcıı
birleşnıe soııuctıı-ıda ltarşılarıı-ı-ııştır. BirIeşıne
ı-lcdeı-ıi1,13 ilıraç oluııacali l-ıel-ıcı,i l ,I,I_ 

noıı,ıiııal
değerde 210.964.381 adct pay seııedi [-ıiı,leşn,ıe

oı,anı csas al ıııarali [-ıirleşn,ie ile iı-ıfisah edeı-ı

Yeşil lı-ışaat Yapı DLizeı,ıleı-ııc ve Pazarlırııra Tic.
A.Ş, orl_aklarına dağıtılı,nıştır. A grııbtı pay]2r,,,,

1,öıreliıı,ı lııırtıltı iil,clcriniıı seçiı-ı-ıiııde ada1
göslernıe iıırtil,azi \/ardır, \'öı-ıetiı-ı-ı Iiurtılıı
iil,e1.,",-,,',-, 5 adedi A Crııbtı pa}, sahiplcı,iııiıı
gösterdiği adaylar arasıı,ıdaır o[ınak iizere. geı-ıel
lrurul taı,afıııdaıı scciliı,. Ytjı-ıetiır-ı ktırrılıı, 201 6-
2020 yılları aı,asıı-ıda Serı-ı-ıal,e Pi1,2rus l(aııı_ıııı_ı

hijkiiınleriıre ve Serı-ııaye Pil,nsn51 Kurrıltı
d|izeııleınclcriıre ı,ıl,gııı-ı olarak, kayıtlı serına},e
1aııtıı-ııııa liadar yeırı pa1,1ar ihraç ederelt

çıkaı,ılır-ıış seı,ıııayel,i aı,ttıı,ıııal,a ve pa},

sa[ıipleriı-ıiı-ı \,cıı i pa), alına haltkıı-ııır
sınırlaııdırılıııası ile SL,rıııa),e pir asası t]ıcvzLıatı
hüktiıııleri dahiliı-ıde inıtil,azlı \/e}a ı-ıoır-ıiııal
değeliı-ıiıı tizeriı-ıde veı,a a]tıı-ıda pa1, çıkarılması
koııı_ısııı-ıda karar alııııı,r,a yetkilidir. Yeı,ıi pa1
alı-ı-ıa l<ısıtlaıTa )/etl(isi pay salıipleri arasında
eşitsizIiğe yol açacak şeliildektıllaı-ıılaınaz.
Sermave ar[ırıınlarıırda; sadece B Grubı_ıııdaır
pay il-ıraç edilir. Yeı-ıi paylar i.izeriırde. ),öı-ıetiın
kurrılu işbrı ınaddeniı-ı 6. fllirası u,varınca aksine
karar alıı-ıadıl<ça, tıLitüıı pay sahiplerinin rliçhaı-ı
l-ıakları vardır. 4113 Serııraye artırımlarında
rüçhaıı hakltı kullanıldıktan soı-ıra ltalaır pa1,1ar

Fl. rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı
urumlarda yeni ihraç edilen tüm pay|ar

rominal değerin altında olmamak üzere piyasa
iyatı ile ha|ka arz edilir. Çıkarılmış serTnaye
iktarının şirket unvanının kullanıldığı

elgelerde gösterilmesi zorunludur.

21.09.2010 tarihli Priccrvaterl-ıoııse Coopcrs
Danışıırzıı-ılılt Ilizınetleı,i t.td. Şli taralıı-ıdaı-ı
lıazıı,laıraır uztnaıı kııı-ııluş ı,aporLı ı,e Serıııa),e
Pil,asası ı-ı-ıevzııatı lıi_iktiııılerine Lıygtııı olarak
]ıazırlaııaı-ı Birlcşı,ı-ıe Siizleşıncsi çcrçcvesiııde
d evi r a l ı ııı-ırası s ıırctiyle gerç:elileşliri l eı-ı [ı iı,l eşn-ı e

soı,ıı-ıctıı-ıda ltarşılanırııştır. Rirleşnıe ııedeı-ıiylc
ilıı,aç olııı-ıacali bcl-ıeri l '['L ı-ıoı-ı,ıinal dcğcı,de
210.964.387 adet pa1, scı-ıcdi birleşıııe oraııt csas
alıııarak birleşıne ilc ıı-ıfisal,ı ecleı-ı Yeşil Iıışaat
Yalıı Dtizenleııre \/e Pazarlaıı-ıa ]'ic. A.Ş.
rırtal<larıııa dağıtılııııştır. A grtıbı,ı pa1,1arıı-ı

yöı-ıetiııı kıırııliı Lii.eleriııin scçiıı,ıiı-ıcle aday
gösterı-ne iı-ı-ıtivaz-ı ı,arclır. Y(lııctin-ı kıırtılıı
til,el.r',-,',-,5 adecli A Grııbıı pa1 sahipleriı,ıiıı
göstcrdiği acla_\,laı arasıı-ıclaıı olıı-ıali üzeı,e. gcı-ıel
kı.ırı-ıl tarafııidaıı seçilir. )'öı-ıetiı,ıı lrı-ırulı-ı-

2020-2024 r ı]ları aı,asıııda Scı,ı,ı-ıal,e Pil,ısası
Kaırı_ıı,ıı-ı I-ı|ikiiı-ııleı,iı-ıc \/e Serı-ı-ıııl,c Pil,asası
Kı-ırııltı diizeı-ıleıı-ıelcriııe ı.ır,guı-ı olarali, kal,ıtlı
serılıa},e tavaı-ııııa kadar 1,cı-ıi pa1,1aı- il-ıı,aç

ederek çıltarılırrış serıı,ıayeyi arttırı-ııava vc
pa}, sahipleriııiı,ı ycııi pa} alı-ı-ıa

l-ıakkııııı-ı sııııı,laııdırı]ırıası iIe scrıııaye piyasası
ı-ıreı,zuatı htikLiııılcri clahilınde iıııtil,azlı \/e)/A

ıroıııiı-ıal dcğeriırin iizeriı-ıdc \/e},a altıılda pa},

çıkarı l ı-ı-ıas ı lıoı-ıtısı.ıı-ıcla karar alı-ı-ı aya ),etl<i l id ir.
Yeııi pay a[ırıa ltısıtlaıı-ıa 1,etkisi palı sahipleri
arasıııda eşitsizliğe ),ol açacak şekiIde
kullaırılaınaz. Serıııal,e aı,tırıııılarında; sadece
B Grubuııdaıı pa,ı,,il-ıraç edilir. Yeni paylar
üzeriırde, yöııetiın lturulu işbıı ınaddeııin 6.
fıkrası uyarınca al<siııe karar alı,nadıkça, bütliıı
pay sahiplerinin rüçhaır hakları vardır.
Çıkarılınış sermaye miktarının şirket
L.V&l-]lhii1 kullanıldığı
gösterilmesi zorunludur.
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Serı-ı-ıaye artırıı,ıılaı,ıııcla çıliarılııış scı,ııral,ç11j11

ı-ıaltdeıı ödeııcı-ı lıısı-ı-ııı-ıııı Serıııayc Pil,asası
l(ı.ırtılıı 1aralıı-ıdaı-ı belirIenııriş oraııııı/tıılarıı,ı
altııra di-işıı-ıcııesi şartı1,1a, tizeriııde ipotelr
bı-ıluı-ıı-ııal,a1] ve)ra gayrinıenkulL'iı-ı değeı,iııiıı
doğrııclaı-ı r,e öııeır-ıli ölçtide elkileyeceli ııileIikte
he rhaı-ıgi biı 1alil,ida1 şe rh i olı-ı,ıalı211

gavriıııeııliı-ıller ve 8a),ı,iı-ııeırkı-ılc rlayalı a1ni
halilar Ttirlt l'icare1 Kanııı-ıı-ı'ı,ııııı 342. ve 343.
]r4acldeleı,i çerçevesiı-ıde al,ı-ıi sefııla},e olaralt
lı.oıııılabiliı,. Al,ı-ıi serı-ı,iaye artırıını ltararı sadece
geııel l<tırtılda alınabilir. A),ıri scrınaye lıarşılığı
ihı,aç ediIecek pa5,1arıı-ı salışı yapılabilir.
Serınal,cl,i teı-ıısil edcn pavlar l<al,djlgştiı,ıtıc
esasları çerçevesiı-ıdc lial,deır izleı-ıir. Şiı,l<et'iı-ı
l<cııdi pa1,1arıı-ıı ilttisa[ııııa ilişkin J-iir]i Ticaı,et
Kaı-ıı-ıııı.ı \i e Seı,ı,ıral,g Pil,asası Mevzı,ıalı
htiliiiıılcri saltl ıdır

Seı,ırıal,g artı rıı-ı-ı laı,ıı-ıda çı liarı l ın ış scrı-ı-ıal,eıı i ıı

ı-ıalıdcıı ijcieı-ıeır kısınııııı-ı Scrı-ı-ıal,g Piy353r,
I(ıırtılı; tara[lırdaıı belirleı,ııniş oraı-ıııı/lııtarıı-ı
ahıı-ıa diişı-ııeı-ı-ıesi şartıyla, iiz-criı-ıde ilıolek
L"ııılı-ıı-ııı,ıal,aı1 vc},a gal,riıı-ıeırlirılLiıı değeriııiıı
doğı,tıclaıı rıe öııcı-ı-ı Ii tilçiiclc etliıIel,ecck nitelikte
lıerhaı,ıgi bir lakl,idat şerlri olı-ııay,aı-ı

giıl,ı,iıııcı-ılıııller \/c 9a),riı-ı-ıeı,ılttıle dal,n1, al,ni
l-ıaklar l'iirli -ficaret J(aı-ıtıııtı'ı-ırııı 342. ve 343.
Maddeleıi çcrçeı,esiırdc alılli seı,lırayc olaralı
koııtı]at-ıilir. Al,ııi scrı-ı-ıal,e arlırııı-ıı liaı,arı sadece
geı-ıeI l<ıırıılda alııraL-ıilir. Ayni ser]]ıa),e ltarşılığı
ihraç ecliIccclı 1ıaylarıı-ı satışı 1,apılabilir.
Scııı,ıal,gl,i teı-ı-ısil eden pa1,1ar kal,dilcştiı,ıııe
esaslaı,ı çctçevesiırde l<al,dgn izleııir. Şirltet'iır
|ıeı,ıdi pii1,1arıı-ıı ililisabıı-ıa ilisltiıı Tiirk l'icaret
Kaııııı-ııı \,e Scrı-ı-ııı\,e Pivasası Mevztıatı
h LiliLim l eı,ı srıltl ıcl ır.


