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                                                                                                                            25 Mart 2016                                                                                                                              

                                              

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

ORTAKLARA DUYURU 
 
Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak 

üzere 28 Nisan 2016 Perşembe günü, Saat 14.00’de Şirket Merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon 

Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8/B 2. Kule Kat 17, 34771 Tepebaşı, Ümraniye adresinde  yapılacaktır. 

 
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri 

katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul 

Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi 

Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları 

gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri 

veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir. 

 
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 

ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 

İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin 

Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.  

 

Fiziki ortamda Genel Kurul’a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz,  MKK sisteminde yer alan “Pay Sahipleri 

Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. 

 

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini 

aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya 

www.odasenerji.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30-1 numaralı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı 

Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış 

vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu’na ekleyerek ibraz etmeleri 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. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. 

maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına 

bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 

paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin 

bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından 

görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının 

bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30’a 

kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” 

kaldırılması gerekmektedir. Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki “Yatırımcı İlişkileri Birimi”nden gerekli 

bilgiler alınabilir.  

 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet 

Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Gündem maddelerine ilişkin zorunlu 

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme 

Dokümanı, toplantıdan  3 hafta önce  kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.odasenerji.com 

adresindeki Şirket internet sitesinde sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

Genel Kurul toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri de davetlidir. 

 

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşriflerini rica ederiz. 

 

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 
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ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.  

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

28 Nisan 2016 

 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,  

2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki 

verilmesi,  

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, 

müzakeresi ve onaylanması,  

4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin okunması,  

5. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunması, müzakeresi 

ve onaylanması,  

6. Şirketin 2015 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin 

görüşülmesi ve karara bağlanması,  

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 

edilmesi, 

8. 2015 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul’un 

onayına sunulması.  

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,  

10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,  

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 

2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi’nin 

ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim 

Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması,  

12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinle ve 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilen, Şirket Esas Sözleşmesinin 

3 ve 14’üncü maddelerinin tadil edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması, 

13. Şirket’in 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,  

14. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılında 

yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 

15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümlerine uygun olarak 

hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bağış Politikası’nın Genel 

Kurul onayına sunulması 

16. Sermaye Piyasası Kurulu II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin hükümleri 

çerçevesinde Şirketin kendi hisselerini geri almasını teminen hazırlanan geri alım 

programının onaylanması ve uygulanmasına yönelik Yönetim Kurulu’na yetki yerilmesi 

hususunun değerlendirmesi,  

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında üçüncü kişiler lehine 

verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında 

Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,  

18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst 

düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk 

Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye 

Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu 

kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,  

19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili 

taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,  

20. Dilek ve görüşler.  
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VEKALETNAME 

 

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 28 Nisan 2016 

Perşembe günü, saat 14:00’de Şirket merkezimiz olan Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon 

Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule Kat:17 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL adresinde 

yapılacak 2015 yılı 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/Ti caret U nv anı :  
 

 TC Kimli k N o/ Vergi N o,  

Ti caret Si cili v e N um arası ile MERSİ S num arası:  
 

(*)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 aşağıda 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 belirtilmek suretiyle verilir. 

 

 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın 

seçilmesi,  

 

   

2.Başkanlık Divanı’na Genel Kurul 

Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için 

yetki verilmesi,  

 

   

3.Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 

2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, 

müzakeresi ve onaylanması,  
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4.2015 Yılı hesap dönemine ilişkin 

Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin 

okunması,  

 

   

5.2015 Yılı hesap dönemine ilişkin 

Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunması, 

müzakeresi ve onaylanması,  

 

 

   

6.Şirketin 2015 yılı karının dağıtılmasına 

ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin 

görüşülmesi ve karara bağlanması,  

 

 

   

7.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı 

ibra edilmesi, 

 

 

   

8.2015 yılı içerisinde Yönetim Kurulu 

Üyeliklerine yapılan atamaların Genel 

Kurul’un onayına sunulması.  

 

   

9.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve 

görev sürelerinin belirlenmesi,  

 

   

10.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık 

ücretlerinin belirlenmesi,  

 

 

   

11Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 

Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve 

Raporlarının denetlenmesi için Şirket 

Denetim Komitesi’nin ilgili raporu 

doğrultusunda Yönetim Kurulu 

tarafından önerilen Bağımsız Denetim 

Kuruluşu’nun onaylanması,  

 

 

   

12.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 

izinle ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine uygun olarak tadil edilen, 

Şirket Esas Sözleşmesinin 3 ve 14’üncü 

maddelerinin tadil edilmesinin Genel 

Kurul’un onayına sunulması, 

 

 

   

13.Şirket’in 2015 yılı içerisinde yaptığı 

bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi,  

 

 

   

14.Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 

uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 

yılında yapılacak bağış ve yardım 

sınırının karara bağlanması, 

 

 

   

15.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim İlkeleri Tebliği hükümlerine 

uygun olarak hazırlanan ve Yönetim 

Kurulu tarafından onaylanan Şirket 

Bağış Politikası’nın Genel Kurul onayına 

sunulması 
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16. Sermaye Piyasası Kurulu II-22.1 

sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 

hükümleri çerçevesinde Şirketin kendi 

hisselerini geri almasını teminen 

hazırlanan geri alım programının 

onaylanması ve uygulanmasına yönelik 

Yönetim Kurulu’na yetki yerilmesi 

hususunun değerlendirmesi,  

 

 

   

17.Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri gereğince 2015 yılında 

üçüncü kişiler lehine verilen teminat, 

rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen 

gelir veya menfaatler hakkında Pay 

Sahiplerine bilgi verilmesi,  

 

   

18.Yönetim kontrolünü elinde 

bulunduran pay sahiplerine, Yönetim 

Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere 

ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar 

kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret 

Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 

çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye 

Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

Tebliği doğrultusunda 2015 yılı 

içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen 

işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi 

verilmesi,  

 

   

19.Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı 

içerisinde ilişkili taraflarla yapılan 

işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi 

verilmesi,  

 

   

20.Dilek ve görüşler.  

 

   

 

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı 

varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

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. 
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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 İzlenen 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 Kimli k N o/ Vergi N o,  

Ti caret Si cili v e N um arası ile MERSİ S num arası:  
 

Adresi: 
 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 

zorunludur.                 

 

İMZASI 
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ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 

 

ESKİ ŞEKİL 

 
AMAÇ VE KONU 

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 

Elektrik enerjisi üretim tesisleri kurulması, tesislerin 
işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi 
üretilmesi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya 
oluşturulan kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal 
etmektir. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere Şirket, elektrik 
piyasası mevzuatına uygun olarak şu konularda 
faaliyette bulunur. 

1 Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü 
tesisi kurmak, devralmak, kiralamak, işletmeye 
almak ve kiraya vermek. 

2 Üretilen elektrik enerjisini ve/veya oluşturulan 
kapasiteyi, ikili anlaşmalar yoluyla, toptan 
ve/veya perakende satış lisansı sahibi tüzel 
kişilere ve serbest tüketicilere satmak, 

3 Kurulmuş veya kurulacak enerji dağıtım 
şirketleri ile herhangi bir tekel oluşturmaya yol 
açmadan, katılım ve birliktelik ilişkilerine 
girmek. 

4 Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi 
üretim şirketleri ile katılım ve birliktelik 
ilişkilerine girmek, ilgili mercilerden izin almak 
kaydıyla üretim lisansları devralmak, devretmek. 

5 Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek 
için, şirket amaç ve faaliyet konuları ile ilgili ve 
sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki konular ile de 
iştigal edebilir; 

a) Acentelikler, mümessillikler, şubeler açmak 
ve pazarlama faaliyetleri yapmak. 

b) Yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman 
satın almak ve satmak, kiralamak ve  kiraya vermek, 

c) Faaliyet konuları ile ilgili tesisleri kiralamak, 
satın almak, satmak ve işletmek, 

d) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç 
edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, 
ipotek almak ve vermek, gayrimenkule ilişkin, 
tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm 
işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhinde aynı 
haklar tesis etmek, 

e) Şirketin finansman ihtiyacını karşılama 
amacıyla yerli ve yabancı finans kurumu ve 
bankalardan krediler almak, müşterek borçlu ve 
müteselsil kefil veya yalnızca kefil olmak, 

f) Yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar 
yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihale ve yükümlülüklere 
girmek, 

g) Kurucusu olduğu veya katıldığı kurulacak 
veya mevcut şirketlerin organizasyon ve 
yönetimlerini sağlamak. 

 

 

YENİ ŞEKİL 

 
AMAÇ VE KONU 

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 

Elektrik enerjisi üretim tesisleri kurulması, tesislerin 
işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi 
üretilmesi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya 
oluşturulan kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal 
etmektir. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere Şirket, elektrik piyasası 
mevzuatına uygun olarak şu konularda faaliyette bulunur. 

1 Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi 
kurmak, devralmak, kiralamak, işletmeye almak ve 
kiraya vermek. 

2 Üretilen elektrik enerjisini ve/veya oluşturulan 
kapasiteyi, ikili anlaşmalar yoluyla, toptan ve/veya 
perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest 
tüketicilere satmak, 

3 Kurulmuş veya kurulacak enerji dağıtım şirketleri ile 
herhangi bir tekel oluşturmaya yol açmadan, katılım ve 
birliktelik ilişkilerine girmek. 

4 Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim 
şirketleri ile katılım ve birliktelik ilişkilerine girmek, 
ilgili mercilerden izin almak kaydıyla üretim lisansları 
devralmak, devretmek. 

5 Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, 
şirket amaç ve faaliyet konuları ile ilgili ve sınırlı 
olmak kaydıyla aşağıdaki konular ile de iştigal edebilir; 

 

a) Acentelikler, mümessillikler, şubeler açmak ve 
pazarlama faaliyetleri yapmak. 

b) Yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman satın 
almak ve satmak, kiralamak ve  kiraya vermek, 

c) Faaliyet konuları ile ilgili tesisleri kiralamak, satın 
almak, satmak ve işletmek, 

 

d) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç 
edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek 
almak ve vermek, gayrimenkule ilişkin, tevhit, ifraz, terk, 
irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, 
şirketin leh ve aleyhinde aynı haklar tesis etmek, 

e) Şirketin finansman ihtiyacını karşılama amacıyla 
yerli ve yabancı finans kurumu ve bankalardan krediler 
almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya yalnızca 
kefil olmak, 

f) Yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, 
yurtiçi ve yurtdışında ihale ve yükümlülüklere girmek, 

 

g) Kurucusu olduğu veya katıldığı kurulacak veya 
mevcut şirketlerin organizasyon ve yönetimlerini sağlamak. 
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h) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç 
aktarımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
yerli ve yabancı şahıs şirketleri sermaye şirketleri, 
adi şirket ve gerçek kişiler ve yabancı sermayeli 
şirketler ile adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, 
kurulmuş ortaklıklara katılmak bunların pay senet ve 
tahvillerini, aracılık etmemek kaydıyla, satın almak 
ve satmak. 

i) Faaliyetleri ile ilgili her türlü sınai ve ticari 
yatırımlar yapmak. 

j) Amacı ve konuları ile ilgili olarak marka ihtira 
beratı ustalık (know how) ve diğer sınai mülkiyet 
haklarını; iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve 
bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. 

k) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava 
ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, 
devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde ayni ve 
şahsi tasarruflarda bulunmak. 

l) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili 
mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, 
petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su 
kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji 
kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü 
hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın 
almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, 
ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda 
gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak 
etmek, anlaşmalar akdetmek. 

m) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel 
durumlar kapsamında gerekli açıklamaların 
yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyayası mevzuatı 
çerçevesinde belirlenen esaslara uyularak, kendi 
adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat 
vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek. 

 

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 ve 
gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarından gerekli 
izinlerin alınması sonrasında keyfiyet genel kurulun 
tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan 
sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Şirket 
faaliyetlerinin özellikle sermaye piyasası 
mevzuatında tanımlandığı şekliyle örtülü kazanç 
aktarımı teşkil etmeyecek şekilde, sermaye piyasası 
mevzuatına uygun olarak yürütecek ve yatırımcıların 
aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum 
açıklamalarını yapılacaktır. 

 

 

h) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç 
aktarımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yerli ve 
yabancı şahıs şirketleri sermaye şirketleri, adi şirket ve 
gerçek kişiler ve yabancı sermayeli şirketler ile adi 
ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara 
katılmak bunların pay senet ve tahvillerini, aracılık 
etmemek kaydıyla, satın almak ve satmak. 

i) Faaliyetleri ile ilgili her türlü sınai ve ticari 
yatırımlar yapmak. 

j) Amacı ve konuları ile ilgili olarak marka ihtira beratı 
ustalık (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını; 
iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde 
lisans anlaşmaları yapmak. 

k) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara 
nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya 
vermek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda 
bulunmak. 

l) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her 
nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, 
jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü 
enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü 
hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, 
işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, 
ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel 
her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek. 

m) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel 
durumlar kapsamında gerekli açıklamaların yapılması 
kaydıyla ve Sermaye Piyayası mevzuatı çerçevesinde 
belirlenen esaslara uyularak, kendi adına ve 3. Kişiler 
lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil 
rehin hakkı tesis etmek. 

n)Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil 
etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması 
ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların 
bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının 
genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi 
amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı 
kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve 
benzeri kuruluşlara ve/veya gerçek kişilere yardım ve 
bağışta bulunabilir; Genel kurulda belirlenen üst sınırı 
aşan tutarda bağış yapılamaz. Bağışlar SPKn örtülü 
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, 

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 ve gerekiyorsa diğer ilgili 
kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması sonrasında 
keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda 
karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. 
Şirket faaliyetlerinin özellikle sermaye piyasası 
mevzuatında tanımlandığı şekliyle örtülü kazanç aktarımı 
teşkil etmeyecek şekilde, sermaye piyasası mevzuatına 
uygun olarak yürütecek ve yatırımcıların aydınlatılmasını 
teminen gerekli özel durum açıklamalarını yapılacaktır. 



9 

 

 
KAR’IN TESPİTİ VE DAĞITIMI 

Madde 14- Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan 

düzenlemelere uyar. 

Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine 
göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin faaliyet dönemi 
sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel 
giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe 
ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket 
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve 
bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit 
olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve 
yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl 
zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda 
gösterilen şekilde tevzi olunur. 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

a) Türk Ticaret Kanunu’nun  ilgili  maddesi  

hükümlerine  göre  %5  kanuni  yedek  

akçe ayrılır.  

Birinci Temettü: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının 
ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk 
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına 
uygun olarak birinci temettü ayrılır. 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel 
Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile 
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla 
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve 
kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 

İkinci Temettü: 

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 
meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel 
Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı 
olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak 
ayırmaya yetkilidir. 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

 

e) 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 
519’uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca ikinci tertip 
kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay 
biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü 
dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, 
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı 
dağıtılmasına karar verilemez. 

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası 
uygulanmaksızın, faaliyet dönemi sonu itibarıyla 
mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 
tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesindeki 

 

KAR’IN TESPİTİ VE DAĞITIMI 

Madde 14- Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan 

düzenlemelere uyar. 

Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine 
göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin faaliyet dönemi 
sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel 
giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe 
ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket 
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve 
bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit 
olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve 
yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl 
zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda 
gösterilen şekilde tevzi olunur. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a)  Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi  

hükümlerine  göre  %5  kanuni  yedek  akçe 

ayrılır.  

Birinci Kar Payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının 
ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak 
birinci kar payı ayrılır. 
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel 

Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile  

ortaklık çalışanlarına,, çeşitli amaçlarla kurulmuş 

vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara 

dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Çeşitli 

amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve 

kurumlara yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından 

belirlenir.  

 

İkinci Kar Payı: 

 

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 
meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, 
kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya 
veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi 
uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak 
ayırmaya yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer 
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan 
% 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan 
tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 
519’uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel 
kanuni yedek akçeye eklenir.  

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen birinci kar payı nakden dağıtılmadıkça; 
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 
aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu 
üyeleri ile ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla 
kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 
kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. 

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut 
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düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı 
dağıtabilir. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve 
zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi 
üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 

 

 

payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın dağıtılır. 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesindeki 
düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı 
dağıtabilir. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve 
zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi 
üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Yapılan bağışlar 
dağıtılabilir kar matrahına eklenir. 

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul 
tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.  

 


