




 
 

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  

(“Şirket”) 

ANA SÖZLEŞMESİ 

ESKİ METİN 

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  

(“Şirket”) 

ANA SÖZLEŞMESİ 

YENİ METİN 

AMAÇ VE KONU: 

 

Madde 3: 

 

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır; 

 

A) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, 

işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, 

elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin 

ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. 

B) Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı 

kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama,  

tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik 

faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı 

kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri 

satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 

Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya 

mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. 

Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve 

gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç 

edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma 

imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her 

türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları 

yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.  

 

Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını 

gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, 

petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili 

enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette 

bulunacaktır: 

 

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’ndan gerekli izin ve lisansları 

almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, 

satın almak,  devralmak, kiralamak, kiraya 

vermek, 

2) 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, 

3) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, 

sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, 

depolamak, değerlendirmek, 

4) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, 

jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve 

jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun 

olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, 

satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal 

kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama 

ve işletme ruhsatı almak, maden arama 

ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı 

talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme 

imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde 

ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin 

haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek 

koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları 

AMAÇ VE KONU: 

 

Madde 3: 

 

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır; 

 

A) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, 

işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik 

enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya 

kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. 

B) Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı 

kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, 

tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik 

faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı 

kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın 

alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 

Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya 

mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. 

Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve 

gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç 

edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma 

imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her 

türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları 

yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.  

 

Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını 

gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, 

petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji 

mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette 

bulunacaktır: 

 

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’ndan gerekli izin ve lisansları 

almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, 

satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 

2) 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, 

3) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, 

sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, 

depolamak, değerlendirmek, 

4) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, 

jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve 

jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun 

olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, 

satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal 

kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve 

işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi 

almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, 

işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, 

maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin 

kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, 

ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü 

maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden 

işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, 

madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve 



 
 

açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden 

sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili 

makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, 

almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını 

yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, 

zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde 

rehin tesis etmek, 

5) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan 

satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı 

sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili 

anlaşmalar yoluyla satmak, 

6) SPKn’nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla 

kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak 

dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 

7) SPKn’nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla 

kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim 

şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 

 

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları 

gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, 

yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası 

mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve 

sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara 

uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir: 

 

1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, 

mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık 

faaliyetinde bulunmak; 

2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve 

yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın 

almak ve satmak; 

3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri 

kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, 

4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası 

mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul 

kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım 

danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere 

her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç 

edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, 

şirket alacaklarının teminatı olarak başka 

şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek almak, 

fek etmek ve gerek şirketin gerekse başka şahıs ve 

şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek 

vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, 

irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu 

gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, 

gayrimenkul satış vaadinde bulunmak;  veya bu 

hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil 

saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu 

yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen 

gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri 

devir ve ferağ etmek; Sermaye Piyasası 

mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak şartı 

ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait 

gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse 

başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı 

olarak başta ipotek olmak üzere her türlü ayni 

veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek; 

benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve 

aleyhine ayni haklar tesis etmek; 

5) Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları 

için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü 

nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer 

her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı 

olmak üzere Şirket’e ait veya Şirket tarafından 

edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde 

Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara 

uygun olmak kaydıyla alacaklı veya göstereceği 

üçüncü kişiler lehine rehin, ayni hak, ticari işletme 

tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat 

ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, 

işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri 

üzerinde rehin tesis etmek, 

5) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan 

satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı 

sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili 

anlaşmalar yoluyla satmak, 

6) SPKn’nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla 

kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak 

dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 

7) SPKn’nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla 

kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim 

şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 

 

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları 

gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, 

yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası 

mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye 

piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak 

kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir: 

 

1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, 

mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık 

faaliyetinde bulunmak; 

2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve 

yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın 

almak ve satmak; 

3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, 

satın almak, satmak ve işletmek, 

4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası 

mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul 

kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı 

faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul 

ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları 

işletmek, satın almak, satmak, şirket alacaklarının 

teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri 

üzerinde ipotek almak, fek etmek ve Sermaye 

Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve 

sınırlamalara uymak şartı ile gerek şirketin gerekse 

başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak 

ipotek vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, 

terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu 

gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, 

gayrimenkul satış vaadinde bulunmak; veya bu 

hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil 

saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu 

yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen 

gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir 

ve ferağ etmek; Sermaye Piyasası mevzuatında 

belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak 

şartı ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait 

gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse başka 

şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta 

ipotek olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar 

tesis etmek, bunları fek etmek; benzeri tüm işlemleri 

yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis 

etmek; 

5) Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları 

için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü 

nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her 

türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak 

üzere Şirket’e ait veya Şirket tarafından edinilecek 

her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası 

mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara 

uygun olmak kaydıyla alacaklı veya göstereceği 

üçüncü kişiler lehine rehin, ayni hak, ticari işletme 

rehni, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı 

olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek, Sermaye 



 
 

rehni, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı 

olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek, başka 

şahıs ve şirketlerin, iştiraklerinin borçlarının 

teminatı olarak şirkete ait menkul mallar üzerinde 

rehin, ayni hak, kullanım hakkı tesis etmek ve 

kaldırmak, 

6) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını 

gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, 

finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları 

ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda 

kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve 

gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal 

bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak 

sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, 

iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, 

yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına 

yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde 

olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve 

organizasyon hizmetleri vermek, Sermaye 

Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun 

olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs 

ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek, 

kefalet ve garanti vermek, müşterek borçlu ve 

müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak; 

7) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları 

ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve 

gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, 

kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi 

yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, 

satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü 

tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, 

bu projelere göre tesisleri kurmak veya 

kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, 

kurulu olanları devralıp işletmek, 

8) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya 

yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya 

yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte 

bulunmak, 

9) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut 

veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik 

organizasyonlarını sağlamak, 

10) Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü 

saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı 

ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet 

portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı 

faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve 

yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile 

öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak 

üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak 

şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya 

bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek 

ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara 

katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak 

etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse 

senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil 

almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri 

gerektiğinde amacına uygun olarak elden 

çıkarmak; 

11) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari 

yatırımlarda bulunmak; 

12) Amacı 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; 

13) Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel 

kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair 

mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü 

tahvil, kâra iştirakli tahvil, değiştirilebilir tahvil, 

Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve 

sınırlamalara uygun olmak kaydıyla başka şahıs ve 

şirketlerin, iştiraklerinin borçlarının teminatı olarak 

şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, ayni hak, 

kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak; 

6) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını 

gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, 

finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve 

benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, 

orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi 

krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, 

anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda 

bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine 

katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş 

irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde 

olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve 

organizasyon hizmetleri vermek, Sermaye Piyasası 

mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara 

uygun olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka 

şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak 

ipotek, kefalet ve garanti vermek, yine Sermaye 

Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve 

sınırlamalara uygun olmak kaydıyla müşterek borçlu 

ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak; 

7) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve 

belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli 

yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve 

endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü 

kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının 

yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini 

yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri 

kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya 

vermek, kurulu olanları devralıp işletmek, 

8) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya 

yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya 

yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, 

9) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya 

kurulacak şirketlerin idare ve teknik 

organizasyonlarını sağlamak, 

10) Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü 

saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile 

düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy 

işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti 

niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm 

mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye 

Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm 

yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile 

ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya 

yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, 

ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak 

şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak 

şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın 

almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri 

gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak; 

11) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda 

bulunmak; 

12) Amacı 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; 

13) Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel 

kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair 

mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, 

kâra iştirakli tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse 

senedine dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan 

yoksun pay, katılma intifa senetleri, kâr-zarar 

ortaklığı belgesi ve sermaye piyasası mevzuatına 

uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul 



 
 

hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, varant, 

oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kâr-

zarar ortaklığı belgesi ve sermaye piyasası 

mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası 

aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç 

edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin 

ihraç limitleri hususunda Sermaye Piyasası 

Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, 

finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı 

niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç 

yetkisine sahiptir.  Bu durumda Türk Ticaret 

Kanunu’nun 423. maddesi uygulanmaz. Ayrıca, 

Şirket yönetim kurulu, oydan yoksun pay ihracına 

da karar vermeye yetkilidir. 

14) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak 

kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve 

sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya Yönetim 

Kurulu üyeleri ile de yapmak. 

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için 

faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği 

takdirde, Sanayi 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. 

 

kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç 

edilecek borçlanma senetlerinin ihraç limitleri 

hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili 

mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi 

çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve sermaye 

piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma 

araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.  Bu durumda Türk 

Ticaret Kanunu’nun 423. maddesi uygulanmaz. 

Ayrıca, Şirket yönetim kurulu, oydan yoksun pay 

ihracına da karar vermeye yetkilidir. 

14) Sermaye Piyasası mevzuatına ve özellikle Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal 

Yönetim İlkeleri ile getirilen sınırlamalara aykırı 

olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü 

ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya 

Yönetim Kurulu üyeleri ile de yapmak. 

 

Şirket’in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet 

dahil sair teminat vermesi veya ipotek dahil sair rehin tesis 

etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı ile belirlenen 

esaslara ve sınırlamalara ve işbu Ana Sözleşme’nin 18. 

maddesindeki esaslara uyulur. 

 

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. 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: 

 

Madde 4: 

 

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi 

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91 İstanbul'dur. Adres 

değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye 

Piyasası Kurulu’na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 

bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 

şirket'e yapılmış sayılır. 

 

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, 

yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu 

durum fesih sebebi sayılır.  

 

Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası 

Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmek kaydıyla 

yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, 

fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir. 

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: 

 

Madde 4: 

 

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi 

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91 İstanbul'dur. Adres 

değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye 

Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 

bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e 

yapılmış sayılır. 

 

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, 

yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu 

durum fesih sebebi sayılır.  

 

Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası 

Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmek kaydıyla 

yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, 

fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir. 

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: 

 

Madde 7: 

 

Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur. Bu 7 kişiden 5 üye (A) 

grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun 

seçeceği adaylar arasından diğer 2 üye ise Genel Kurul’da 

gösterilen adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilir. Genel 

Kurul’ca seçilecek 2 üyeden birinin Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilmiş 

nitelikleri haiz bağımsız üye olması zorunludur.   

 

Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin 

seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki toplantısında 

(A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin temsilen gelen üyeler 

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: 

 

Madde 7: 

 

Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulunda icrada 

görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda 

görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği 

haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan 

ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil 

olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada 

görevli olmayan üyelerin içerisinde Genel Kurul tarafından 

seçilecek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde belirtilen sayıda ve 

nitelikte bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda bulunan 

bağımsız üyeler dışındaki üyelerin tamamı (A) grubu nama 



 
 

arasından Başkan ve Başkan vekili seçer. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden 

dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu’nca boşalan üyenin 

seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu 

üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul’un 

tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel 

Kurul’a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul’ca 

tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal 

ederler. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim 

süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 

 

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her 

zaman değiştirebilir. 

 

yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar 

arasından Genel Kurul’ca seçilir. 

 

Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin 

seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki toplantısında 

(A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin temsilen gelen üyeler 

arasından Başkan ve Başkan vekili seçer. 

 

Şirket Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla 

Yönetim Kurulu üyeliği yapmış bir kişi, bağımsız üye olarak 

atanamaz. Bağımsız üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal 

Yönetim İlkeleri uygulanır.  

 

Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden 

dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu’nca boşalan üyenin 

seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi 

seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul’un tasdiklerine 

sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul’a kadar vazife 

görürler ve seçimleri Genel Kurul’ca tasdik olunca yerine 

seçildikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler. 

 

Bağımsız üyeler açısından ise bağımsızlığı ortadan kaldıran bir 

durumun ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya 

görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum 

bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim 

Kuruluna iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin 

yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirtildiği şekilde 

gerçekleştirilir. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi 

sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 

 

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her 

zaman değiştirebilir. 

 

KOMİTELER 

 

Madde 8: 

 

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir 

biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin 

gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu 

Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde 

yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma 

kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme 

hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.  

Yönetim Kurulu her zaman  komitelerin görev ve çalışma 

alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de 

gerekli gördüğü değişikleri yapabilir. 

 

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim 

Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine 

ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin 

önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna 

aittir.  

 

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatında belirtilen sıklıkta ve ilgili komite başkanının 

daveti üzerine toplanır. 

 

Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar 

tutulur.  

 

 Denetimden Sorumlu Komite 

 

En az iki üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite, her 

türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde 

KOMİTELER 

 

Madde 8: 

 

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir 

biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin 

gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu 

Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde 

yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma 

kararlarında görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden 

oluşacağı işbu ana sözleşme hükümleri, Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 

ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu 

tarafından etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim 

Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını 

yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü 

değişikleri yapmaya yetkilidir. 

 

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve Yönetim 

Kurulu tarafından oluşturulacak diğer tüm komitelerin ise 

başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. 

İcra başkanı veya genel müdür bu komitelerde görev alamaz. 

 

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim 

Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin 

olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri 

hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.  

 

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatında belirtilen sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti 

üzerine toplanır. 

 



 
 

yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu 

olup özellikle aşağıda belirtilen hususların 

gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur: 

 

-Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların 

yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu’na sunulması; 

 

-Kamuya açıklanacak finansal tabloların ve dipnotlarının 

mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına 

uygunluğunun incelenmesi; 

 

-Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya 

açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol 

sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi; 

 

-Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız 

denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve 

sonuçlandırılması. 

 

-Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının 

daveti üzerine toplanır.  Gerekli gördüğü yönetici, iç ve 

bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.  

 

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları 

Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.  

 

 Kurumsal Yönetim Komitesi 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim 

ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle Şirkette 

kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını 

araştırıp uygulamaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve 

tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirliyerek 

iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek hususlarının 

gerçekleştirilmesi ile görevlidir.  

 

Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar 

tutulur.  

 

 Denetimden Sorumlu Komite 

 

En az iki üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite, her türlü 

iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması 

için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle 

aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve 

sorumludur: 

 

-Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların 

yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu’na sunulması; 

 

-Kamuya açıklanacak finansal tabloların ve dipnotlarının 

mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun 

incelenmesi; 

 

-Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya 

açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol 

sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi; 

 

-Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle 

ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması; 

 

-Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti 

üzerine toplanır.  Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız 

denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.  

 

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları 

Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.  

 

 Kurumsal Yönetim Komitesi 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim 

ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme 

çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerin 

sunulmasından sorumlu olup özellikle Şirkette kurumsal 

yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor 

ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla 

meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, Yönetim 

Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici 

önerilerde bulunmak ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin 

çalışmalarını gözetmek ile görevlidir. Ayrıca Yönetim Kurulu 

yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin 

Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi 

oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi 

ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bahsi geçen 

komiteler tarafından yerine getirilmesi gereken görevleri de 

üstlenir.  

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR 

NİSABI  

 

Madde 10: 

 

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum 

gösterdikçe ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. 

Başkanın veya üyelerden 5’inin lüzum göstermesi ile de 

Yönetim Kurulu’nun ayrıca toplanması gerekir. Yönetim 

Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare 

merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği 

gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de 

yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında 

verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını 

tespit ederler. 

 

Toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının 

yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE 

ÜCRETLENDİRME 

 

Madde 10: 

 

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe 

ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya 

üyelerden 5’inin lüzum göstermesi ile de Yönetim Kurulu’nun 

ayrıca toplanması gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin 

idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin 

uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile 

başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi 

aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp 

yapmayacaklarını tespit ederler. 

 

Toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının 

yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili 

evrakların eklenmesi gereklidir. Yönetim kurulu üyelerinin 



 
 

ilgili evrakların eklenmesi gereklidir. Yönetim kurulu 

üyelerinin tümünün toplantıda hazır bulunması halinde çağrı 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına 

davet, tehlikede bulunan bir konunun gerekli kılması halinde, 

iyi niyetli olarak 7 (yedi) gün önceden bildirimde 

bulunmaksızın da yapılabilir. Bu durumda, yönetim kurulu 

üyelerine toplantıya hazırlanmaları ve toplantıda hazır 

bulunmaları için yeterli süre tanınacaktır. Bir üyenin yönetim 

kurulu toplantılarından birinde hazır bulunması, söz konusu 

üyenin bu toplantıya ilişkin davet şartından feragat ettiğine 

delil teşkil eder. 

 

TTK Madde 330 uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, 

Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı 

teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile 

onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak 

bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu 

teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep 

etmemiş olması gereklidir. 

 

Yönetim Kurulu, 5 üyenin katılımı ile toplanır ve kararlarını 

katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde 

oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda 

da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev 

alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. 

 

 

 

tümünün toplantıda hazır bulunması halinde çağrı zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına davet, 

tehlikede bulunan bir konunun gerekli kılması halinde, iyi 

niyetli olarak 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunmaksızın da 

yapılabilir. Bu durumda, yönetim kurulu üyelerine toplantıya 

hazırlanmaları ve toplantıda hazır bulunmaları için yeterli süre 

tanınacaktır. Bir üyenin yönetim kurulu toplantılarından birinde 

hazır bulunması, söz konusu üyenin bu toplantıya ilişkin davet 

şartından feragat ettiğine delil teşkil eder. 

 

TTK Madde 330 uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim 

Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin 

Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile 

onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak 

bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu 

teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep 

etmemiş olması gereklidir. 

 

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında TTK ve diğer 

ilgili mevzuat ile öngörülen düzenlemelere uyulur. Oyların 

eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu 

toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş 

sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev 

alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin 

ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve Genel Kurul 

toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine 

sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı 

tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Şirketin internet 

sitesinde yer alır. 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse 

senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme 

planları kullanılmaz ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 

ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması 

gereklidir. 

 

GENEL KURUL: 

Madde 12: 

1) Davet şekli: Genel kurul toplantılarına davette Türk 

Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası mevzuatının 

ilgili hükümleri uygulanır.  

2) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap 

devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede 

en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket 

işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 

3) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel 

kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya 

vekillerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 373/2 maddesi 

saklı olmak kaydıyla bir hisse için bir oyu vardır. Genel 

kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay 

sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla 

temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi 

oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip 

olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin 

şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin 

düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve 

ilan eder.  Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye 

Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. 

4) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel 

kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. 

maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli 

GENEL KURUL: 

Madde 12: 

1) Davet şekli: Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret 

Kanununun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili 

hükümleri uygulanır. 

2) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin 

sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, 

olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği 

hallerde ve zamanlarda toplanır. 

3) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel 

kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya 

vekillerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 373/2 maddesi saklı 

olmak kaydıyla bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul 

toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri 

veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil 

ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi 

oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu 

oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin 

düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve 

ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye 

Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. 

4) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul 

toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde 

yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 



 
 

kararlar alınır.   

5) Toplantı yeri: Genel kurul toplantıları şirketin yönetim 

merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu 

şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

6) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve 

toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça 

öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir. 

7) Olağan ve olağanüstü genel kurul’un toplanma yeri ve 

zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret 

Kanunu’nun 370. maddesi hükmü saklıdır.  

Genel kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur. 

5) Toplantı yeri: Genel kurul toplantıları şirketin yönetim 

merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu 

şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

6) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve 

toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça 

öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

mevzuatı hükümlerine göre belirlenir 

7) İlan: Olağan ve olağanüstü genel kurul’un toplanma yeri ve 

zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu’nun 

370. maddesi hükmü saklıdır. Mevzuatta öngörülen 

usullerin yanı sıra, genel kurulun toplantıya çağrılmasına 

ilişkin ilanlarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere 

sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri de uygulanır. 

Bu hükümler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı ilanı 

mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum gösterecek şekilde, mümkün olan en fazla 

sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlamak amacıyla, 

elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile 

genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden 

yapılır.  

Genel kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 

Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur. 

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI: 

 

Madde 13: 

 

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul 

toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin 

bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza 

etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul 

toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını 

taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. 

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI: 

 

Madde 13: 

 

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında 

ilgili Bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını 

ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında 

yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve 

komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. 

İLAN: 

 

Madde 14: 

 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. Maddesinin 4. 

Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin 

bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce 

yapılır.  Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en 

yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. 

 

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk 

Ticaret Kanunu’nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan 

ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel 

yapılması zorunludur.  Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye 

ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. 

maddeleri hükümleri uygulanır.  

 

İlanda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim 

İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm 

hususlara yer verilir ve söz konusu ilanlar, Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 

uygun olarak yapılır. 

 

İLAN: 

 

Madde 14: 

 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen hükümler 

doğrultusunda gerçekleştirilir.  

 

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların 

yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil 

olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri 

uygulanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 

Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri 

uygulanır. 

  

İlanda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim 

İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara 

yer verilir ve söz konusu ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun 

olarak yapılır. 

 

KANUNİ HÜKÜMLER: 

 

Madde 18: 

 

Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına 

dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin 

yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu 

KANUNİ HÜKÜMLER: 

 

Madde 18: 

 

Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına 

dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin 

yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu 



 
 

teminat, rehin ve ipotekler (“TRİ”) dışında TRİ 

verilmeyecektir. Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal 

tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına 

uygun olarak 3. kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket 

haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler 

dahil TRİ’lerin ayrıntısı ve özkaynaklara oranı gösterilecektir. 

 

Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine 

vermiş olduğu TRİ’ler ve elde ettiği gelir veya menfaat 

hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan 

genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer 

verilecektir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen 

finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi 

olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye 

Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde 

Kurul’a gönderilir ve kamuya duyurulur. 

 

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

 

teminat, rehin ve ipotekler (“TRİ”) dışında TRİ verilmeyecektir. 

Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının 

dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. 

kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve 

tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil TRİ’lerin ayrıntısı 

ve özkaynaklara oranı gösterilecektir. 

 

Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş 

olduğu TRİ’ler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda 

ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul 

toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecektir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal 

tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması 

durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası 

mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul’a 

gönderilir ve kamuya duyurulur. 

 

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulur. Zorunlu ilkelere 

uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu 

kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması bakımından önemli 

nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in her türlü ilişkili taraf 

işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: 

 

Madde 21: 

 

Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması 

zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu,  Bakanlık ve diğer 

mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleşme 

hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, 

Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde 

esas sözleşme değişikliğine karar verilir. 

 

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: 

 

Madde 21: 

 

Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. 

Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlık ve diğer mercilerden gerekli 

izinler alındıktan sonra ana sözleşme hükümlerine uygun olarak 

davet edilecek genel kurulda, Kanun ve ana sözleşmede 

belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine 

karar verilir. 

 

 


