oDAŞ ELEKTRiK ÜRETiM sANAYi TiCARET ANoNiM ŞiRKETi
AN A sÖ,/LE>MFSi

KURULUŞ

Madde ]- Aşağıdaki Adları, Soyadlan, ikametgahları ve Uyixklarü yazll kuı'ucular arasında Türk
Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmalan hakklndaki hükiimlerine göre b;r
Anonim Şirket kuruımaktadır.
Kurucunun Adı soyadı

ikametgah Adresi

Uyr!ığu

l- Korkıll Ö7AT.

YaylaL Sk.No:3/6 Altunizade
üsKüDAR/iSTANBUL

T.C.

YayIalü Sk.No:3/5 A]tunizade

T.C.

2- Abdulkadir Bahattin

ÖZAL

üsKüDAfuisTANBUL
l-

Burak

ALTAY

Akat Mah. Sera Sokak Alkent
Mimoza

4-

HiDRO KONTROL ELEKTRiK
üRETiM sANAYi ANoNiM

ŞiRKETi
s-ÖZTAY ENERJi ELEKTRiK
üRE'TiM SANAYi ANoNiM

1

T,C,

No:1-K D:3 Beşiktaş-isTANBUL

Kısıkıl Cd.No:] 8 Altunizade
üSKüDAR/ iSTANL]L

T.C.

Klslklı Cd.No: ] 8 Altunizade
üSKüDAfu iSTANUL

T,C.

şiRKETi
ŞIRKETIN UNVANl

Madde 2- ŞirketiD Ünvanl
ŞiRKETidir.

oDAŞ ELEKTRiK ÜRETiM SANAYi TiCARET ANoNiM

AMAç VE KoNU
Madde 3- Şirketin amaç ve konusu baş]lca şuniardlr:

Elelrtrik enerjisi üretim tesisler; kurulması, tesislerin işletmeye allnmasl, k;ralanması, elektrik enerjisi
üreti]mesi, üıetilen elektrik eneıjisinin ve/veya oluŞturujan kapasitenin müşterilere saİşı i]e iştigal
etmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek i1zere Şirket, elelütrik piyasasl mevzuatlna uygun olarak şu konularda
laaliyette bulunuı

1- Elekrik enerjisi üretmek amacıyla he. türlü tesjs; kurmak. devralmak, kiralamak, işletmeye almak
ve kiraya vermek.

2- Üretilen e1ektrik enerjisini ve/veya oIuşturulan kapasiteyi. jkili anlaşmalar yoluyla, toptan ve/veya
perakende satlş lisanst süibitüzel kişilere Ve serbest tüketiciIere satmak,
3- Kurulmuş veya kurulacai enerj; dağıtlm şirketleri ile herhangi bir teke] oluşturmaya yol açmadan,
kattılm Ve b;rIikelik ilişkiler;ne gi.mek.

4- Kurulmuş veya kurulacalt elektrik enerjisi üretim Şirketleri ile katılım ve birlilrtelik ilişkilerine
girmek, ilgiıi nrercilerden izin aImak kaydlyla iiretim lisansları devralmak, devretmek.
5- Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, şirket amaç ve faa]iyet konulan ile ilgili Ve sınırlI
oImak kaydüyla aşağıdaki konular ile de iştigal edebiliı

a)

Acente]ikler. mümessillik]er, şubeler açmak ve pazarlama faaliyetleri yapmak'
ll1]A! [LIi\Ifi ih I,,{ETI[I sAN'1]c'\.Ş'
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b) Yurtiçi ve

)ırrtdıŞündan makine ve ekipman sattn almat ve satmak, k;.alamak ve kjraya

c)

Faaliyet konulaı ile ilgili tesisleri kiralamak, satın aımak, satmak \,e işletmeIi

d)

Her tür]ü menkul ve gayrimenku] mal ve araç edinmek, bunlan işletmek, satln almak, satmalq
ipotek almak ve vermek, gayrimenkule i]işkin, tevhit, ifraz, terlq irtifak hakkı tesisi ve benzeri
tiim iŞlemleri yapınak, şirkedn ieh ve aleyhinde aynı haklar tesis etmek,

e) şirketin

finalrsman ihtiyacınü ka.şılama amacıyla

yerlj ve yabancl finans kurumu

ve

ve yurtdışında ihale

ve

bankalardan kediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya yalnızca kefil olmak

0 Yerli

Ve/veya yabancl şirketler
yükümlülüklere girmek,

ile

anlaşmalar yapıp, yurtiçi

g) Kurucusu olduğu veya katlldtğı kuıxlacak Veya mevcut Şirketlerin oİganizasyon !e
yönetimlerini sağlamak.

h)

i)
j)

Sermaye P;yasasü Kanünır'nun örtiilü kazanç aktarıml i,e ;lgili hükiımieri saklı kalmak
kaydlyl4 yerli ve yabancl şahıs şirket]erj sermaye şirket]eri, adi şirket ve gerçek kişiler ve
yabancı sennayeli şirketler ile adi ortak'lklar ve iŞ ortakhklaİ kuımak, kurulmuş oİtakltklara
kaülmak bunlaon pay se!ıet ve tahvillerini, araclllk etmemek kaydıyla, satln a]mak ve satmak.
FaaliyetIeri jle ilgili her türlü slnai ve ticari yatırımlar yapmak.

Amacl ve konülarl ile ilgil' olarak matka ihtira beraİ stalık (know how) ve diğer

s]nai

mülkiyet haklarlnl; ildisap etmelq devir ve fefağ etmek ve bunlar iizeriüde lisans an]aşmalan

yapmak.

k)

l)

Şirket işıeri içjn gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakjl araçlannl iktisap etmek, kiralamah
kiraya vemekve bunlarüzetinde ayni ve şahsi tasarruf']arda bulunmak.
Her nevi eneii ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daya]ı elektrik üretimi için; ilgiıi mevzuat
çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazlart, peirol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su
kaynakları, doğal kaynaklan ve sair her türlü enerji kaynağını ve elekttik üretimi için gerek]i
her türlü hammadde ve yardımcı madde]eti satmak, satın almak, işlemek, depolamak,
nailetmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hDsuslarda gerek resm; gerek
özel her türlü ihale]ere;ştirak etmek. anlaşmalar akdetmek.
devr€tmek,

m) Yatırlmcllarün aydünlattlmasınl teminen özel dlırumlar kapsamında gerekli açüklamalaın

yapılmasl kaydıyla ve Sermaye Piyayası mevzuab çerçevesinde belir]enen esaslara üyularak,

kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesj veya ipotek dahil rehin hakkı
tesis etmek.

Yukanda gösterilen mnamelelerden başka ileride şiİket için faydalı ve li]zurnlu görülecek başka işIere
girişiimek istendiği takd;rde, Gümrük ve Ticaret Bakanltğ ile Sermaye Piyasasl Kurulu'ndan ve
gerekiyorsa diğer i]g;li kamü kuruluŞlaründan gerekıi izjnlerin allnması sonraslnda keyfiyet genel
kurıılun tasv;bine sunülacak ve bu yolda karar altndtldan sonra şirker dilediği iş]eri yapabilecektir.
Şirket faaliyetlerinin özellikIe seimaye piyasası mevzuatında tanlmlandı$ şekliyle örtii]ü kaanç
akarımı teşkil etmeyecek şekilde, serTnaye piyas:Ls' mevzuatlna uygun olaıak yürütecek ve
yatırımcıların aydınlatılmaslnl teminen g€rekli özel dı.ırum açıklamalarını yapllacaktır.

ŞiRKETiN MERKğZi
Madde 4- şirketin merkezi istanbııl ili Üsküdar ilçesi'ndedir' Adresi; Altunizzde Klslklı Caddesi
Akö./ Iş Verkezi \o:l4lI A BloL Kaı ] Daire 8 Üsküdar- lslanbul'our.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilaı
ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanl'ğ,'na, Eneii Piyasası Dtizenleme Kurumuna ve sermaye
Pjyasasl Kıİxlıına bildiriljr. Tescil ve ijan edilmiş adrese yap'lan tebligat Şirkete yapılmış sayıllrT€scil ve ilan ediimiş adrcsinden ayrıımış olmasına rağmen yeni adresine süresi iç'nde tesc;I
ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayııır.

ş;(ket; Enerji Piyasas( Düzen]eme Kurumu, Sermaye Piyasasl Kuruiu ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığİna bildirmek kaydlyla yurt içinde ve }'urt dlşııda şubeler, irtibat ofis]eri, sartş mağazaları,
fabrikalar, depolar, yaaşüna ofi sleri ve acentelikler kurabi]ir.
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ŞiRKETiN SüRESi
Madde

5_

Şirket'in süresi kesin küruluşundan baş]amak üzere süresizdir'

SERMAYE
Madde 6- Şirket, 2499 sayıl' Sermaye Piyasasl Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasasr
Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve

5/]

36 saylh izn; ile kayıtl, semaye sistemine geçmiştir'

Şjrkerin kayttlı sermaye tavanl 50.000.000 (elli milyon) TL olup, her biri
50.000.000 (elli milyon) adet paya bölünmüştür.

l

(bir)

TL ifibari

değerde

Sermaye Piyasasl Kuru]ü'nca verilen kayltlı sermaye La\üa lzni' 2013-2017 yıllan (5 yI]) için
geçerlidir.2017 yt]ı sonunda izin verilen kayıtlü sermaye tavanına ulaşıIamamış olsa dahi.20]7
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırlm karafi alabiımesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni b;r tavan tütafl için sermaye Piyasasl Kurtllu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan
yeni b;r süre ;çjn yetki allnmasl zorunludur. Söz konusu yetkinin allnmaması durı.ımunda şirket kayıtlj
sermaye sisteminden çıkmış sayllır.

Şirketin çükanlmüş sermayesi ]0.000'000 (otuzmilyon)
muvazaadan arj şekilde tamamen ve nakden ödenmişti..

TL olup, söz

konusu çıkarılmış semayesi

Bu sennaye her biri i (bir) TL nomina] değerde, 3.000-000 adet nama yazılı (A) Grubg, 27.000.000
adet nama yaz ıh (B) Grubu olmak üzere toplam 30.000.000 adet paya bölünmüştür.
(A) grubu payla. işbu Ana sözleşmenin 7, 8, lomaddeIeri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna aday
gösterme, başkan ve başkaı vekili seçi]me, şirketi temsi] ve Genel Kurulda oy hakkı) çeıçeves;nde
yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genei kurülda oy hakkı kullanımlnda imtiyaza sah;ptir. (B)
crubu paylara ise öze] hak veya imtiyaz tantnmamıştlr'
sermaye artlrımlarında, artan sermayeyi tems;l etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu
pay, (B) Grubu paylar omnında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye afinmlarında
sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi dürumunda (A) grubu pay
sahiplerine de sermayeleri oranünda (B) glubü pay alma hakkı veriıir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 y'],|afl araslnda ser'naye Piyasasl Kanunır hükümlerine ve Sermaye
Piyasas' Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerek]i gördüğü zamanlarda kayıtlı semaye lavanılra
kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay iiıraç eder€k çlkarılmş sermayenin artlnlmasl, imtiyazll pay
ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandlrülması ile primli pay ihracı
konusunda kalar almaya yetkilidir.
sermayeyi temsil eden pay]ar kaydileştirme esaslan çğrçevesinde kayden izlenir.

Yeni pay alma hakklıl k]sıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
kullanrlamaz.

şekilde

Ç'kanlan paylar tamamen salılarak bedelleri ödenmed;kçe yeni pay çıkarılamaz.
Şirketin sermayesi gerektiğinde Se,maye Piyasasl Kanunu, Türk Ticarel Kanunu ve bu kanunlara
ilişkin dİzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözıeşmeye uygun olarak artırüIabi]ir veya
azaltılabilir.

YÖNtrTiM KURULU !e SüRFSI iıe YöNrTiM KUR( I U ToPl AN llLARl
Madde7- sirket, Tüık Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasl Ka8unu ve mevzua! ile is

bU Ana sözleşme
bükümıeri uyarünca Genel Kurultarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu
tara6ndan tems;l ve idare edilir- Yönetim Ku'uluna icra yetkisi oImayan bağımsız üye atanabilecektjr.

En az 5 (beş.) üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulunun
gösterecekle'i adaylaİ aİastndan genel kürulca seçilmesi şarttlr-

2'sini (A) Grubu pay

sah;plerinin

Yönetim Kurulu üyeleri en fazıa 3 (üç) ylllük bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren
Yönetim Kı.ırulu üyes; tekrar seçilebilir.
Yönetim kurüılunda görev alacak bağmsız üyelerin sayısı, nitelikleıi, kriterleri, seçimi, görev süre]eri,
çalışma esaslan, görev alanlaı ve benzeri konula., Sermaye Piyasası Kurulu'nun kürırmsal yönetime
ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 8öre tespit edilir.

Bir üyeliğin

herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kaıunu ve
sermaye Piyasası Mevzuatlhda beliıtjlen şartlan haiz bir kişiyi geçjci olarak seçer ve ilk cenel
ın,\,]
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Kuru]un onayına sunar' Bağımsız üyelerle ilgili bir boşa]ma o]masl ha]inde Sermaye P;yasasl Kurtııüı
Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yaplılr' Atanan yeni ü]e Veya
üyeler için ilk cenel Kurulda pay sahiplerinin oluru altnır. Genel Kurulca onaylanan üye esk; üyenin
Yönetim kurulu üyeleİi, Genel Kurul larafindan her zaman görevden alınabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanınası zorunlu tütulan Kurumsal Yönedm ilkelerine
uyülur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapllan işiemler ve alınan Yönetim Kurulu kararlan geçersiz
olup esas Sözleşmeye aykın sayıltr.
Kurumsal Yönetnı ilkelerinin uygulanması baktnIndan önemli nitelikte sayılan işlemlerdc ve şirketin
her türlü il;şkili taraf işlemleinde ve üçüncü kişiIer ]ehine temiırat, rehin ve ipotek verilmesine i]işkin
işlemlerinde sermaye Hyasası Kurulu'nun kurumsa] yönetime ilişkin düzenleınelerine uyu]ur.

Yönetim Kurulu tarafından, 'ı'ürk Ticaret Kanunu, sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeler; Ve
ilgili mevzuat uyarlnca, Şirketin içinde bu]unduğu durum ve gereksinimıere uygun olarak, görev ve
sorumluluklaflıın sağlıklü bir biçimde yerine getirmesini teminen Yönetiın Kurulu bünyes;nde Riskin
Erkeı Saptanmasü Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Kom;tesi ;]e gerektiği ölçüde
diğer komiteler otUşlurulur. Komiteleri. görev alanlarl, çalıŞma esasları ve hangi üyejerden oluşacağ
yönetim kunılu tarafindan belirlenirve kamuya açıklanür.
Yönetiü Kurulu, üyelerinin seçiminin yapıldtğl her Genel Kuru]dan sonraii ilk toplaıtısında (A)
grubu nama yazılı pay sahip]erinin gösterdiği adaylardarı seçilen üyeler arasündan başkan ve başkan
vekiIiseçer.
Yönetim Kurulu şirket işıeri ve muameleleri lüzum gösterdikçe üyelerin yarıdan bir flzlasl ile toplanır'
Yönetim Kuruluna ait kalarlar mevcut üyelerin ekseriyetiyl€ verilir. Yönetim kurulu toplanlılarl
şirketin ;dari merkezinde veya idare merkezinin bürlünduğu şehrin uygun bir yerinde yapllabileceği
gibi yönetim kurüılu karany]a başka bir şehirde de yapıIabilir.

Türk Ticare( Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca, vönetim kurulu kararlan, yönetim kuruJu
üyelerinden birjnin yazıIı olarak yaptığı teklifin yönetim kürulunun diğer tüm üyeleriıiı iffızaları ile
onay]anmasl halinde toplan! yap]lmaksınüz da altnabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden
hiç birinin söz konüsu teklife iiişkin olarak fiziksel oIarak bir araya gelinmesinj talep etmemiş olmasr

gerckir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ]527. Maddesi uyannca Yöıretiın Kurulu toplantılaünl e,ektronik ortamda
yapab;l;r.

ŞiRKETiN TEMSiL ve iLZAM] YöNETiM KURULU üYELERi'nin GöREV TAKsiMi:
Madde 8- şirketin yijnetim; ve temsi]i Yönetim Kurulu'na aittir' şirketi her konu ve işIemde en geniş
manada temsil ve ilzaml için, (A) Grubu pay sahipleri tarafIndan seçilen yönetim kurııliı üyelerin;n
herhangi ikisinin şirketin ünvanı alına münferiden aracaklarü imzalarün bu]unmasl gerekli Ve

yeterlidir.

Yönetim Kuıı]lu, Türk Ticaret Kanunu'nırn ilgili madd€sine göre Şirketin temsil veya yöneiim
yetkisinin 1amamınl veya bir bölümünü Yönetim Kurulu Üyesi olan bir ve)a birkaç murahhas üyeye
veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlike pay salıibi olma zorunluluğu bulunmaya.rı Müdürlere
blrakabilir. Yönetimin klsınen veya lamamen bir veya birkaç yönelim kuıxlu üyesine veya üçüncü
kişiye devredilmesi, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği iç yönergeye göre gerçekleştirilir'
şirkeri işlerinin ve laaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare
iŞlerin;n ve görevlerinin kendi üyeleri araslnda ne şekitde ve hangi esasıar dairesinde taksim
edileceğini tespjt eder.

Yönetlm

KuıIlu (]lelerlnın avllk ücrerlen ve

hu7ur haklan Genel Krrnıl.a

krrrirsİrıllr

Sermave

Piyasasü Kunrlu kuıumsal yılnetim ilkeleri kapsamlnda seçilen bağımsız Yonetim K'urulU üyelerinin
ayllk ücretleri veya huzur haklai, bağmslzhklaılnl etk;lemeyecek düzeyde ojur.

BAĞIMSIZ DENETiM
Madde 9 - Şi.ketin hesap ve işlemleri ile bağlmsüz denetim hususünda se.maye Piyasası Kanonu ve
ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunıl hükümlerine uyulırr'
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GENEL KURUL:
Madde t0- Genel kurul, olağan ve olağanüstii olarak toplanlr. Bu toplantılara davette, Türk Ticare{
Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasasü Mevzuatl'nün ilgili hükümleri uygülanır.
olağan genel kuruı, Şirket'jn faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa
toplanlr ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413 maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu
taraflndan hazlrlanan giindemdekj konulart görüşüp karara bağlar.

olağanüslü genel kurul, şirket iş]erinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı
hükümlere göre toplanır ve geıekli kararlan allr- olağanüstii genel kurulurr toplrnma yeİi \'e zamanı

üsulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantına ait bildirimler ve ;lanlar, miimkiin oıan en fazla saylda pay sahibine uıaşmayl
sağlayacak, e]ektronik haberleşme dahil, heİ tiirlü ;letişim vasıtasl ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasa$ Kanunu ve ilgi]i d;ğer mevzuat hükümlerinde belidlen asgari süreler dikkate a]Inarak ilan
edilir.
Şirketin internet sitesinde, geİel küru] toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması
gereken bildirim ve açlklamaların yanı sıra, sermaye Piyasasl Kurulu KulumsalYönetim iltelennde
belirtil€n hıısusıar aynca pay süipIerine dıryuruIur.
Şirketin yap!lacak olağan ve oIağanüstii genel Kıırul toplantllarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay
için 15 oy hakkına, (B) grübu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakklna sahiptirler. TTK . ,134
Maddesi hükmü saklıdlı.

olağan ve oIağanıstü Genel Kurul toplantı ve karar njsaplarü, Türk Ticaret Kanrınu ve sermaye
Piyasasü Kanunu ile ilgi]i mevzuat hükümlerine üabidir.
Genel kurul toplantıla.ında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasltasıyla temsi] olunabilirler' Şjrketıe pay sahibi olan temsi]ciler kendi oylanndan başka temsil
ettikleri ortak]arln sah;p olduğu oyları da kullanmaya yetkiIidirl€r. YetH belgesinin şeklini sermaye
Piyasasl Kurulü diızenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki b€lgesinin yazııl olmasl
şaIttır.

Temsilci, yetki devreden ortağıİ yetki belgesinde belirtilmjş o]masl kaydıyla, o},u, devredenin isteğ
doğrultusı.ında kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanıIması konusunda sermaye Piyasası
Kuru]u'nun ;lgili düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplanilarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelei çerçevesinde veknleten
kullanülanıaı da belirleyen belgeler göSterilerek €l kaldrnlmak suretiyle verilir- Ancak h^ztr bulunan
pay sahip]erinden şiıket seümayesinin yirmide birine sah;p olanlann isteği üzerine gizli oya
başı,ıırulur.

Genel kurırl toplantılaı' Şirket merkezinde V€ya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimind€
yönetjm ktırulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Gen€l kurul toplantısınln yönetim k-urulu karaıry]a

şirket merkezi dışında bir yerde yapllması halinde, bu yerin toplantlya ait davette belirtilmesi
zorunludur.

Genel Krrnül toplanftslna elektronjk ortamda katııtm; Şirketin gene] kurul toplantılarına katılma hakkü
bulunan hat sa}ipler' bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunü'nun 1527 ıci maddesi uyarınca ele!üon;k
ortamda da katıIabilirle.. Şirk€t, Anonim şirketlerde Elektronik o(anrda Yapllacak GeneI Kurullara
iIjşkjı yönetmeljk lıükiimleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toPlantülarlna elekronik ortamda
kattlmalarm4 görüş açüklamalarlna, dneride bulunmalarına ve oy ku]lanmalarına imkan tanlyacak
elektronik genel kurul sistemjni kuİabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş s;stemlerden de lrizmet
satın alabiliı- Yapılacak tiim genel kurul toplantılarında esas sözleŞmenin bü hüküm uyannca.
klırulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, antlan yönetmeıik hükümlerinde
belir.iIen haklannl kuIlanabilmesi sağlanır.

ToPLANTILARDA GÜMRÜK VE TiCARET BAKANLlĞl TEMSiLClsi'NiN BULt\MASI:
Madde ]1- Mevzuatln zorünlu trıthrğu hallerde, olağan ve olağanüstij gene] küru] toplanrılartnda
Gürnıük Ve Ticaret Bakan]ığı Temsilcisi'nin hazr bulunması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığl

Temsilcisi'nin gtyablnda yapllacak 8enel kTrul toplanİlannda alınacak kararlar ve Günİük ve Ticaret
Bakanhğı Temsilcisi'nin imzasınl taşımayan toplanfi tııtanakları geçerli değildir.

00Aş
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ILAN:
Madde 12- Şirkete ait ilan]ar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Ftkrası hükümleri sakll
kalmak şartı ile Sermaye Piyasasl Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapllır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete
ile en az on beş gün e\,'Vel yapllır. Ancak Genel Kurul toplantıslna ait iIanlar Türk Ticaret Kanunü'nun
ilgili nraddeıeri hükiiııleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel
yapıltr. sermayen;n azalnlmaslna ve tasfiyesine ait ilanlar içil1 Sermaye Piyasası Mevzuatma ayklrt
olmamak kaydıyla Türk Ticaret Kanunun 473, 4'74' 475. Maddelei hükümleri uygulanür. Ayrlca
şirketin jntemet sitesinde genel kuıxl toplantı ilanlan ile birlikre, yönetim kurulu adayları ile ilgi]i
bilgiler Türk Tica.et Kanunu. sermaye Piyasasü Kanunu ve ilgjlj diğer mğvzuat hükı]mler'
doğrultusunda kamuya açıklanır.
Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklaıan d;ğer ;lan yükümlülükleri
sakhdrr.

FAALiYET DÖNEMi
Madde 1]- Şirkeiin hesap yılı ocak Ayının ilk gününden başlar, Arallk ayınln sonuncu günü biter.
Fakat ilk hesap ylh şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kjş;lik kazandığ tarihten başIar ve o
yülIn Ara]lk ayınln son güıü Sona erer.
KAR',IN TESPiTi

\E DAĞITIMI

Madde l4- seirnaye P;yasası Mevzuat'ndayer alan düzenlemelere uyar.

şirketin karı' Tü'k Ticaret KanDnu, Sennaye Pjyasası Mevzuai ve genel kabul gören muhasebe
ilkelerine göre tespit edilir ve dağıİlır. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden,
Ş'rketin genel giderleri ile muhtelif amoıIisman gib;, Şirketçe ödenmesi ve ayrıIması zaruri olan
meblağlar jle şi*et tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zoıunju vergiler Ve bilcüm]e l,ali yükümlü]ük]er
hesap yıl] sonunda tespit olunan ge]irlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yl]lık bilançoda görüıen
safi (net) kar, varsa geçm;ş yıl zararlarınln düşülmesinden sonra slrasl ile aşağda gösterilen şekilde

tev, olunur,

Biı'inci Te(ip Kanuni Yedek Akçe:
a) Türk Ticaret Kanunu'nun

ilgili maddesi bükülnlerine göre %5 kanun; yedek akçe aynllr.

Bi.inciTemettü:

yıl içinde yapı]an bağış tutarının ilavesi ile bulunacak neblağ üzerinden, Türk
Ticaret Kanunır ve Sermaye Piyasasl Mevzüatüna uygun olarak birinci temettü ayrı]l..
b) Kalandan, varsa

c) Yukaıdaki indirimler yaplldlkan sonra, Genel Kurul, kar paynln, yönefim L'urulu üyeler; ile
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve

kurumlara dağütılmaslna karar verme hakkna sahipair.

ik;nciTemettü:

d) safi kardan' (a), (b) ve (c) bentlerinde belitilen meblağlar di4tükten sonra ka]an ktsml, Cenel
Kurül. klsmen veya taınan1en ikinci lelnettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak
ayırmaya yetk'lidir'
ikinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kaıa iştirak eden diğer kimseiere dağıtıImasü

kararlaştürülmış o]an kısımdan,
ödenmiş semayenin % 5'i oranında kar pay düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri. Türk Ticaret
Kanunu'nun 5l9'uncu maddesinin 2. flkrasl uyarünca ikinc;tertip kanuni yedek akçe olarak ayn]ür.

Yasa hük]ıü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrülmadıkça, esas sözleşnrede pay sah;pleri için
belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadlkça; başka yedek akçe
ayrılmastna. ertesi ylla kar akarı]maslna ve temettü dağ]tlmlnda' yönetim kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurııImuş olan vaklf']ara ve bu gibi kişi velveya kurumlara kar

payl dağttılmaslna karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kısteıyevm esasl uygulanmaksüzın, faa]iyet dönemi sonu itibarıyla mevcut
paylarln tümüne, bunlarln ihraç ve ikisap ta.ibleri dikkate a]ınmaksızın dağıtılır.
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Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20- maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaldar'na temettii
avans, dağütabilir.

Dağlblmasına karar Verilen kann dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudakj teklifi

üzerine genel kurulca kararlaşırılır.

YEDEK AKÇE
Madde l5- iŞ BU MADDE KALDIRILMIŞTIR
KANLr].,Ii

HÜKÜMLER:

Madde16- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye Piyasasl
Kanunu, sermaye Piyasası Kuİulu tebliğIer' ve ilgiii diğer mevzuat hükümıeri ğygulanır

SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ
Madde l7- Şirketin, paylanntn tamaml

'rama

yazılıdı.

PA}'I-ARIN DEVRi
Madde 18- Şirketin sermayesinin yiizde beş veya daha fazlasınt temsjl eden paylarln, doğrudan veya
dolaylü olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payıarın tüzel kişilik
sermayesinin yüde beşini aşması sonucunu veren pay ed;nimleri Ve/veya bir ortağa ait paylarün
yukarıdaki omnlann ahna di4mesi sonucunu v€ren pay devirleri için veya hallerinde her defasünda
EPDK onayı a]ınacak, sermaye Piyasasl mevzuatt uyannca gerek]i özel durum açlklamalarü
yapılacal(Ir. Bır hüküm oy hakkı ediniımesi halinde de geçerlidir.
Herhangi bir pay devri söz konırsu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın
kaldırllmasl veya int;fa scnedi çıkarılmasü yukarlda öngörülen oransal slntrlara bakllınaksızın Enerj;
Piyasası Düzenıeme Kurulu'nrrn onayına sunrılacakır.

Yönetim Kurulu (A) grubü pay]a.ln devrjnde TTK m-493 hükmü çerçevesiltde Şirket amacınln
gerçekleşti.ilmesi ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe göstererek dewe onay
vermeme ve pay defterine kayttan imtina etme yetkisiıre sahiptir.
Borsada işlem görecek (B) grubu paylann devrine ktsltıaına getirilemez-

cayri kabiIi rücu olarak sağanan proje finansmant kapsamında, bankalar Ve/veya finaırs kurırluşlarının
şirketin ödemelerinde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükiimleri gereği olarat Şirket
üzerinde kontfol sah;bi olduğu ve/veya Şirkede iştirak il;şkisinin olı]şfuğu ha]lerde i]gili mevzuatta
öngörü]en piyasa payl slnlrlan aşıldlğı tatdirde, bu bankalar velveya finans kuruluşlaflna Enerji
Piyasası ve Düzenleme Kuıumu tarafindan verilen si?e içinde sözkonusu ihlal giderilecektir.

iş bu maddenin yukafida belitilen hükümleri saklı kalmak kaydlyla, şirketin nama yazlt paylannın
devri Türk Ticaret Kafuınu, Sennaye Piyasası Mevzuatı ve Eneii Piyasast Düzenleme Kurumu
Mevzuatinün iI8ili hüküm]erine tabidir.

BiRLEşME HüKüMLERi
Madde 19- Şirket diğer şirketlerle tüm akjf ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatl'nın yii'ürlükteki hükümleri uyarınca yapt]ır. B;r veya birden
fazla lisans sahibi tiızet kişinin tiim aktifve pasil'lerini. bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tiizel kişi
tarafindan devrajlnmasl halinde Rekabetin Korunmasl Hakkındaki 4054 Sayıll KanunuJı birleŞme ve
devraımaya ilişkin hükümleri sak]l kalmak kaydıyla Enerji Piyasasl Düzenieme Kuru]undan birleşme
izııi hak1ıında, onay allnması zorunludur.

Bahsi geçen onay aıındtğnda birleşme işlemleri onay tar;hini takip eden yiiz gün

iç;nde

sonuç]andlrülır. söz konusu birleŞme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarlnl ihlal edecek veya
Şirketin borçlarını ortadan kaldtracak hükiimlğ içermeyecek ve elekrik piyasası mevzuattnca gerekli
tııtulan şarllafl kapsayacaldlr'

ANA SÖZLEŞME DEĞiŞlMi
Madde 20- Şirket aİa sözleşmesi değişikliğinde Ener.ji Piyasasü Düzenleme Kurumu, Semaye
Piyasası Kuru]u ve Gümfük Ve Ticaret Bakanlüğü'nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu

hükilm,eri çerçevesinde d;ğe. onaylarün alünmasü zorunlüduı
sermaye Piyasası Kuru]u, Bakan]ık ve d;ğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleşme
hükümlerine Uygun oıarak davet editecek genel kurulda ve sonrasında imtiy^zll pay salıipleri genel
kurulunun da Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde onayl alınmak suretiyle
esas sözleşme değişikliğne karar veri,ir.
imtiyazlı pay salıiplerinin haklannl ihlal edecek nitelikte ana sözleşme değişiklikleri, TTK 454' Madde
jmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu onaylna sunu]ur'
çerçevesinde

KURUMSAL YÖNETIM iLKELERiNE UYLM
_ Kunımsal Yönetim ilkelerinin uygulanmasl bakıınündan önemli nitelikt€
sayılan işIemlerde
Ve şirketjn her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin işlemlerjnde Sermaye P;yasası Kurulu'nun ki]rurnsa] yönetime ilişkin

Madde 2I

düzenlemeierine uyuluı-

sermaye Piyasast Kuru]u tarafindan uygulamasl zorunlu futulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulırr.
Zo.unlu i]kelere uyulmakslzın yapılan işlemler ve allnan yönetim Ku.uıu kararlan geçers;z olup esas
sözleşmeye ayktfi saytllr-

KURULUŞ GiDERLERi
Geçici Madde l IiŞ BU MADDE KALD]RILMIŞTlR.

iLK YöNETiM KURULU üYELERi
Geçici Madde 2: iŞ BU MADDE KALDIRILMIŞTIR.

TEMSiL
Geçici Madde 3: iŞ BU MADDE KALDIRILMIŞTIR.

iLK DENETÇi
Geçici Madde 4: iş BU MADDE KAIDIRILMIŞTIR-

DENETÇiLER
Geçici Madde 5:
31.12.2012 tarihinde sona er.cek dönemin bilaııçosu 6762 sayılı

TTK'ya göre seçilen

denetçi

tarafından denetlenir. Bll denetçinin görevi Şirket;n denetime tabi olmasl halinde,6l02 sayllı TTK'ya
göre seçilen denetçinin se9imiyle denetime tabi olmaması halinde 31.03.2013 tarihinde sona erer. Bu
lal]he kadaİ 6'762 Sayllı Kanün'a görc görev yapan denetçinin herhangi biı sebepJe vazifesjnin sona
ermesi halinde 6762 Saytlı Kanunu'un 35] ' Maddesi Dygulanlr.
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