
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-1 10.03.03-E.1 1551 06.09.2019
Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİNI ŞİRKETİ
İÇMELER MAHALLESİ D-100 KARAYOLU CADDESİ NO:441A

TUZLA / İSTANBUL

İlgi :a) 24.07.2019 tarih ve 18704 sayı ile Kumlumuz evrak kaydınalınan yazınız.
b)23.07.20l9 tarih ve 18534 sayı ile Kumlumuz evrak kaydına alınan yazınız.
c) 29.08.2019 tarihli ve 29833736-106.01.01-E. 112! 3 sayılı yazımız.
ç)29.08.2019 tarihli ve 13 sayılı yazınız (Genel Evmk:03.09.2019-21857).

İlgi (a)’da kayıtlı yazınız ile sermayesinin %100’üne sahip olduğunuz Trakya Yenişehir Cam
Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.’nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde devmlınması
suretiyle Şirketiniz bünyesinde birleşilmesine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca
onay verilmesi talep edilmektedir.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınız ile de Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 10, Il, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 inci maddelerinin değiştirilmesi ile
Şirket esas sözleşmesine 32 ve 33 üncü maddelerin eklenmesi için hazırlanan tadil metnine
Kurulumuzca onay verilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu taleplerinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 29.08.2019 tarih ve 47/1063 sayılı kararı
ilgi (c)’de kayıtlı yazımız ile tarafınıza iletilmiş olup: söz konusu yazıda gerçekleştirilecek kolaylaştınlmış
usulde birleşme işleminin tamamlandığına ilişkin yönetim kumlu kararlarının sekizinci ayın sonuna kadar
alınması ve tamfimıza iletilmesi sonrasında Kumlumuzca onaylı Şirketiniz esas sözleşme tadil metninin
tanfınıza iletileceği beliıtilmiştir.

Son olarak, ilgi (ç)’de kayıtlı yazınız ile kolaylaştınlmış usulde birleşme işleminin tamamlandığına
ilişkin birleşen tarafların yönetim kumlu kararları Kurulumuza iletilmiştir. Bu kapsamda. Kumlumuz
mührünü taşıyan tadil tasanlan ekte yer almaktadır.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli
olup. 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için
Kumlumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer tanfian. esas sözleşmenizin Şi±etinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale
getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda. Kurulumuz uygun görüşünden
sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kumlumuzdan yeniden uygun görüş
alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı’nın onayından
geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye
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Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi
gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e—iınza!ıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: Ek-Onaylı Esas Sözleşme Tadil Melinleri (6 nüsha)
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r / T.C. TİCARET BARANLIĞI İç TİCARET GENEL

İ MÜDORLÜĞÜ
Tarih: 13.09.2019
Sayı: 5003549143 l.02-E-00047608 100

TL.
TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNE

tçmeler Mahallesi, D-lOO Karayolu Caddesi, No:44/A

Tuzla / İSTANBUL

İlgi 10.09.20 19 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ilişikteki tadil tasarısında beLirtildiği şekilde
değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 06.09.2019 tarihli ve 11551 sayılı yazısına

istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin
verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil
tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükünılerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun
onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazh pay bulunması ve bu pay
sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi
çerçevesinde imtiyazh pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde
ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan işlemlerinin
yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinümesini ve gereğini rica ederim.

e—imzalıdır
Adem BAŞAR

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı ( Beş Nüsha)

Durnıupınar Bulvarı No:15 ı Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya/ANKARA E.Posta:rnkulcigtb.gov.tr
Teı:3ı24494994 Fax:3l244948$6
Bilgi İçin: MEHMET KÜLCL Ticaret Uzmanı
Evrakın elektronik imzaıı suretine http:/İe.belge.gıbgov.ır adrcsindcn 1 ıc48d8d-ı4b3bı4-9a67-49f6a8db7bcd kodu ile erişchilirsiniz,
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TRAKYA CAM SANAİİ ANONİM ŞİRKETİ TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİNI ŞİRKETİ

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

t. Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı
olarak iloilendiren ‘an. yardımcı. ıamamlayıeı ve ikame edici
sanayiler ile bu sanavilerle girdi ilişkisi olan sanay ileri kurmak
geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etınek.

2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği
hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sörekliliğinin risk
dağıtılarak güvence al ii na alınması ve potansiyelinin
değerlendirilınesine yönelik olarak diğer sınai. ticari ve mali
faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurnıak ve
kurıılmuş olanlara işürak etmek.

3. Şirket bünyesi içinde ekonomtk ‘e sosyal hizmetler
ol u şt t trm akt ı r

Şirket amaçlarını gerçekleştirehilınek için;

1— Yurtiçindc ‘e dışında sınai ticari ve mali lhaliyet göstereıı
tesis ve şirketler kurahilir. Kurulmuş olanlara katılabilir.
Gerektiğinde yabancı uzınan veya personel çalıştırahilir.

2— Çaltşma koııuları ile ilgili ter türlü ıicari. sınai ‘e mali
işlemleri apahilir. Resmi ‘e öıcl ıaahhüllere gırışcbilır.
Banka, sigorta ‘e diğer finansman kuruluşlarıııın sermayesine
katılabilir.

3— Şirketin ve iştirakleriniıı vurtiçi e ıırt dışı satış işleınlerini
yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ‘e dışında şirketler kurahilir.
Bunlara iştirak edebilir, depo. maaza, sergi. tcmsileilik vb.
açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili haınmadde,
yardımcı madde! ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina
teçlıizat. yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki
gümrüktenmesi. depolanması için gerekli önlemleri alabitir ve

-bu konuda şırket kurabılır.

1- Gerekli lıntiyaz. ruhsatname. marka lisans.. qteıZ ihtira,
beratı vb. haklara sahip olabilir. Yuniçinde ve dışında çhj
kişilere deredebilir.

/
5- Çalışma konularına dahil işlerin yerine ğetirebilmesi Şn
gayrimenkul mallara ve aynı haUarüahiplalir. BuŞarı
elden çıkarabilir. Kiraya ydebdIr*dilir Ç’ve

AMAÇ ‘E KONU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;

t. Cam Sanayii ‘e bu sanayii doğrudan doğrua veya dolaylı
olarak ilgilendiren yan, yardımcı. ıamaınlayıeı ‘. e ikaınc edici
sanayiler ilehusanayilcrle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak
geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etnıek.

2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonkıürün gerektirdiği
hallerde şirketin karlı büyümesiniıı ‘e stirekliliğinin risk
d ağıt’ larak güvence altı na alınması ve pot atı siye 1 iıı in
değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali
faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve
kuru lınıış olanlara iştirak etmek.

3. Şirket bünyesi içinde ekonomik c sosyal hizn,eıler
ol ıı şt ii rın akt ı r.

Şirket aınaçlarıııı uerçekleşıirehilnıek için:

1— Ytırıiçinde ve dışında sınai ticari ‘e mali faaliyet gösteren
tesis ve şirketler kuratıilir. Kurulmuş olanlara katılabilir.
Gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalışlırahilir.

2— Çalışma konuları ile ılgili her türlü ıicari. sınai ‘e ıııali
işlemleri ‘apahilir. Resmi ‘e özel laahlıhılere gırişcbilir.
Baıık;ı. sigorta ‘e diğer Iinansman kuruluşlarının sermay esine
katılabilir.

3-Şirketin ‘.c iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini
apabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir.
Bunlara işıirak edebilir, depo, mağaza. sergi, temsileilik vb.
açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde.
yardımcı madde, aınbalaj malzemesi, enerji. maden, makina
leçI %,arı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki

‘tenmesi. depolanması için gerekli önlemleri alahilir ve
u konuda şirket kurabilir.

ESAS SÖZLEŞMESİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN YENİ METİN

*erekli imtiyaz.. ruıhsatname. marka lisans. patenı ihtira
lıcratı V6 irakLara sahip olabilir. Yuiçinde ve dışında üçüncü
kişilere ‘devredebilir.

.5- Çalışma kcnularMa dühü işlerin yerine gelirebilmesi için
gayrimenkuljıljhra ve aynı haklara sahip olabilir, Bunları
elden çkabilie iraya verebilir. Ipolek edebilir ve
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başkalarına ait gayrimenkuller Üzerine şirket lehine ipolek
tesis ve k-k edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara
sahip olabilir.

6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat luahhütlerine
girişehilir.

7- Şirketinamaç ve konusu iledolaisız e dolaylı şekilde ilgili
maden ara> ahilir ve işletcbilir.

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür
kuruluşlara katılabilir.

9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı
şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve
faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı’, la pay ‘,eAeva diğer
menkul değerler satın alahilir. Kendisinde mevcut pa’ larını
(‘.eya paları) ‘.esa diğer menkul değerleri satahilir.
Başkalarına de’ redehilir, Rehin edebilir. Rehin alabilir,

10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve
dühil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lıislik ve
taşıma bizınetlerini gerçekleştirebi ur ve bu amaç la aşağıdaki
hizmetleri yapabilir.

a— 11ev türlü kara. deniz ‘-e ha’.a ‘.asüaları ile d3hili ‘-e
uluslararası taşımacılık işleri apahilir.

b— 1-ler türlü vükleme. hoşattına. liman işletmesi ‘.e
günırükleıne işleri apahilir.

e— 11cr lürlü depolama. özel aııırepoetıltık. ;ımhalajlama
ve paketleme işleri yapabilir.

e— Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek içiıı lıer türlü
kara dcnız e ha’ a taşıma araç ‘e cereçlerini satın
alahiiıir. kiralayabilir. tamir ve bakım hizmetleri ile
bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini
yapabilir.

Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü
kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işlelebilir.

Il-Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya
yönetimine katıldığı serınaye şirketlerinin kuruluşu. sermaye
artırımı. banka kredileri ile tahvil-finansman bonostı ihracı ve
diğer borçlarına ilişkin kefalet ‘erebilir.

Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti. kefalet,
teminat vermesi veya ipotek dühil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında Sermaye Piyasası McvzjatF’,ştrçevesinde
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başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek
tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara
sahip olabilir.

ü- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine
girişebilir.

7- Şirketinamaç ve konusu ile dolaysızve dolaylı şekilde ılgili
ınaden arayabilir ve işletebilir.

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri ktırahilir. Bu tür
kuruluşlara katılabilir.

9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı
şirketlere ortak olabilir Şirke t. alırım hiznıetleri ve
faali’etleri niteliğinde olmamak kaydı’, la pa’ eİveya diğer
menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut pay larını

(‘. cva pa’ ları) veya diğer menkul değerleri satahitir,
llaşkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Relıiıı alahilir.

1 t)- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve
dahil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve
taşıma hizmetlerini gerçekleştirehi lir ve bu amaçla aşağıdaki
hizmetleri yapabilir.

11cr türlü kara, deniz ve hava vaçuaları ile dühiti ‘e
uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.

h— 11cr türlü yükleme. boşaltma. liman işletmesi e
gümrükleıne işleri yapabilir.

e— tl er t ör 1 ü depolama. özel antrepo e u 1 tık, am ha t a lima
‘e paketletne işleri yapabilir.

d— a—h—e bölüııılerindeki hususlar

mürnessillik. acentalık ve
faaliyetlerinde hotunahi lir

akdcdehilir.

e- Yukarıdaki lıiımctleri gerçekleştirmek için hcr türlü
kara deniz ‘e ha’. a taşıma araç e gereçlerıııi satın
alabilir. kiralayahilir. tamir ve bakım hizmetleri ile
bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini
yapabilir.

Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşınıa araçlarını üçüncü
kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.

tl- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya
yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye
artırımı. banka kredileri ile tahvil-fınansman bonosu ihracı ve
diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet,
teminat vermesi veya ipotek dühil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında Serınaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde

d— a— b—e bit 1 ünı ler i ndek i lı mis u sI ar
mümessilhik. aeentalık e
t’aati etterinde huluıv bil ir
akdedchılir

ile ilgili hayilik.

kuıııi s tnıeıı Itık
‘e söılcşmetcr

ile ilgili ha’.ilik.

komis> uııeul tık
‘-e söz teştneler
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belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Metz.ualının
örtülü kazanç aklarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

12- Şirket sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye
Piyasası Kııwlu tarafından belirlenen usul ‘e esaslar dilhilinde
bağış >apabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul ıarafından
belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış vapılamaması.
yapılan bağışların dağıtılahilir kar matrahına eklenmesi,
SPK’nrn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine a’kırıhk
teşkil etmemesi, gerekli özel duruın açıklamalarının apılması
ve yıl içinde yapılan hağışların Genel Kurulda olakların
bilgisine sunulması şartlan ile, kendi amaç ‘-e konusunu
aksaımayacak şekilde bağış yapılabilir.

belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının
örtülü kaç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

12- Şirket. sosyal soruınluluk kapsamında ve Sermaye
Piyasası Kurulu taraündan belirlenen usul ve esaslar dahilinde
bağış yapabilir.

Yapılacak hağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından
belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması.
yapılan hağışların dağıtılabilir kar ınatralıına eklenmesi.
Sl’K’ntn örtülü kazanç akçarımı düzenlemelerine aykırılık
teşkil etmemesi. gerekli özel durum açıklamalarının yapılması
ve yıl içinde ‘-apılan hağışların Genel Kurulda uhakların
bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ‘e konusunu
aksatmayaeak şekilde bağış yapılabilir.

13— Şirket, elektrik enerjisi üretiın tesisi kurulnıası. işletmeye
alınması, kiralanması. elektrik enerjisi üretimi. üretileıı
elektrik enerj isinin ve/veya kapasiteniıı, sıcak su. buhar, deıııin
su. ısı se sair yan ürünlerin satışı fle iştigal edebilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirınek üzere elektrik piyasasına
ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda

iy et le bul unahil ecekı ir:

i. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi
k urm ak. iş 1 et nıeve al m ak. d ev ra 1 nı ak. kira 1 anı ak, kiraya
vermek.
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ıı. Üretilen elektrık enerjisı e:’. eva kap;ısiıe i ıopıan satış
lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış li sansı
sahibi tüzel kişilere ‘e serbest tüketicilere ikili
anlaşıııalar olu’ la satmak.

iii. Kontrol olııştıırınaksııın kurulnııış veya kurulacak
dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisiııe girmek.

i’. Kurulnıtış eya kurulacak elektrik eııerjisi üretinı
şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç akıarıınına
ilişkin hükümleri saklıdır.

SERMAYE SERMAYE

Madde 6- Madde 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı
Sermaye Sistemini kabul etmiş -e Sermaye Piasası Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 9.11. 990 tarih ve 825 sayılı izni ile bu sisteıne Kurulunun 9.11.1990 tarih ‘-e 825 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir. r\ geçıniştir.

Şs)yıtlı sermayesi 3.000.000-OOO Türk Lirası olup her Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000 Türk Lirası olup her
ir1 Kuruş itibari kıvmette 300.000.000.OQfth-amiline pava biri 1 Kuruş itihari kıymette 300,000.000.000 paya
bulünotüştt?_VÖ%ım Kurulu bolunmuştür Yonetım Kurulu kararı ıle yapılacak sermaye
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artırımlarında Yönetim Kurulu pay sahiplerinin ‘-eni pay alma
hakkını smırlayabilir e itibari değerinin üzerinde pay ihracına
karar verebilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.250.000.000 Türk Lirası olup.
bu sermayenin hcr biri 1 Kuruş itibarI kıvmeıte
125.000.000.000 adet hamiline yazılı paya hiilünmüşıür.
Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1250.000.000 Türk Lirası
tamamen ödenmiş e karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulıınca verilen kayıtlı sermaye tavanı
izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılanıamış olsa dalıi.
2021 yılından sonra yönetim kunılunun semıayeanırım kararı

1 alabilmesi içim daha önce izin verilen ta’ an ya da ‘eni bir
tavan tutarı için Sermas e Piyasası Kıırulundan izin alınak
suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre
için yetki alması z.orıınludur. Söz, konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket yönetiın kurulu kararıyla sermaye artırımı
yapamaz.

1 Serınay evi teınsi 1 eden paylar
çerçecsinde kayden izlenir.

kavdileştirıııe esasları

aflırımlarında Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeıiTay alma
hakkını sıntriayahilir ve itibari değerinin üzerinde pay ihracına
karar verebilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.250.000.000 Türk Lirası olup.
bu sermayenin her biri 1 Kuruş iıibari kıymetıe
l25.000000.000 adet pa>a bölünmÜştür. Çıkarılmış
scrmaeyi teşkil eden t 250.000.000 lürk Lirası tamamen
ödenmiş ve karşılanmıştır.

Şirketin paylarının ıamaını nama yazılı olup, Şirket lıamiline
yazılı pay çıkaramaz.

Sermaye Piya ası Kıırulunea verilen kayıtlı sermay e taanı
izni. 2017-2021 yılları (Svıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermay e lavanına ulaşılamaınış olsa dahi.
202 1 v ıl ı ndan sonra vö net i ın k anı 1 untın serm ave artı rı m kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir
tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek Üzere yeni bir süre
için yetki alması zurıınludur. Söz konusu yetkinin alınnıaması
durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sernınye artırımı
yapaınaz.

Sermay evi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

P.Ü VEYA PAY SENEİLERİNİN DEVRİ

Madde 7—
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Yatırımcıların aydınlatılınasını ıeıninen özel durumlar
kapsamında 5 erm ay e Piy as as ı K tı nı t u n ea aranacak gerekli
açıklaınatarın vapılınası kaydıyla Şirkeı serınayesiııin yüzde
beş eya daha Fazlasını temsil eden pa’ların. duğnıdan eya
dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafıııdan edinilnıesi
ile bir ortağa ait pay tarnı ıü,et kişilik serniayesinit’ y üzde
beşini aşması sonucunu eren pay ediniınleri e/-eya bir
ortağa ait paylorın yukarıdaki uranların altına düşmesi
sontıcunu veren pay devirleri her deiksında Enerji l’iyastsı
Düzenleme Kurtıltınun onay ına tabidir. Onay erildiği tarihten
itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde.
verilen onay geçersiz olur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi
halinde de geçerlidir.

l-lerhangi bir pay’ devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar
üzerinde imtiyaz tesisi. imtiyazın kaldırılınası veya intifa
senedi çıkartılması da pay devrine ilişkin oransat sınıra
bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına
tabidir. Söz konusu lıususa ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu
ile ilgili düzenlemelerdeki yükümlülüklere uyulur.

CAM SAN
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Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye
Piyasası Mc’ zuaıına Lwulur.

BİRLEŞME VE BÖL£N3IE hÜKÜMLERİ

Madde 8-

l.llİh. VE BORÇL.NM. Mü(l NİTELİĞİNDEKİ
l)İĞER SERMAVE PİYASASI ARAL LARI İhRACI

i\ladde 7-
1

Şirket yurt içi e/eya yurt dışı gerçek ve tüzel kişilere
satılnıak üzere t (irk Ticaret Kanunu. Sermaye Iyasası
Kantııııı ve ‘ürürlükıeki sair mevzuat hükümlerine mgun
olarak Iıer türlü taht il. rnansman bonosu. kr ‘e zarar
urtakIııı belcesi ve Sermaye Piyasası Kurulunea kabul
edilecek sermaye piyasası araçlarını vekeya kıymetli evrakı
ihraç edilebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası ihraç yetkisi,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim.
Kuruluna bırakılmıştır.

Ihraç edilecek borçlanma araçlarının limitikve kayden
izlenmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket diğer şirketler ile tüm aktif pasiliyle birlikte birleşebilir
veya tam veya kısmi olarak bölünebilir. Birleşme ve bölünme
Türk Ticaret Kanununun >ürürlükteki hükümleri uyarınca
apıtır. Üretim tisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir
tüzel kişi bünyesinde tüm aktil’ ve pasifleri ile birlikle
birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek
istemesi haliııde. birleşme eya hölünnıe işlemi hakkında.
birleşme veu hölünme işlemi gerçekleşıneden önce, 405’]
sayılı Rekahetiıı Korunması Hakkındaki Kanunun birleşme ve
davralmaya ilişkin hükümleri saklı kalınak kaydıyla hirleşıne
izni hakkında Sermaye Piy asası Kurulu’ndan ve Enerji
Vi’ asası Düzenleme Kurulunun onavıntu alınması zorunludur.
Bahsi geçen ona’ alındığında birleşme ve bölünme işlemleri
onay tarihini takip eden üzseksen gün içinde
sonııçlandırı laeakt ır.

Söz. konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve
alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan
kaldıracak hüküınler içermeveeek ve Elektrik Piyasası
Mc’ ı nalın ea gerekli tutu 1 an şart ları k apsa aeakt ı r.

Sermaye Piya:ısı nıevztıaııııın birleşmee ‘e hölünmeye
ilişkin düıeıılcıneleri saklıdır.

‘I’AIIVİL VE I1ORÇL\NM.i .RACl NİTELİĞİNDEKİ
DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İlIRwl

Madde 9-

Şirket yurt içi e/veya yurt dışı gerçek e tüzel kişilere
satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sernm e Piyasası
Kanunu ‘e yürürlükteki sair mezuat hükümlerine uygun
olarak her türlü tahvil. fınaıısman bonosu. kür ve zarar
ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulunca kabul
edilecek scrınaye piyasası araçlarını ve/veya kıymetli evrakı
ihraç edilebilir.

B a aracı niteliğindeki serınaye piyasası ihraç yetkisi.
aye Piyasası Kanunu lıükümleri çerçecsinde Yönetim

Kuruluna bırak t 1m ışt ir.

aç ic jtnna araçlarının limiti ve kayden
iz!enrnesi konsundaSrmaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mcvtrnc’EüLLI Iejdk’ü1ur.
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YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU

Madde 8- Madde 10-

Şirketin işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Şirketin işleri Genel Kurul tarafından ‘Türk Ticaret Kanunu
hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümleri ‘.c Sermaye Pi)asası Kurulu düzenlemeleri
uyarınca seçilen en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim tıyarınca seçilen en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim
Kurulu tarafından -ürütülür. Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kıırulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve
nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kuruınsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir, ilişkin düzenlemelerine göre ıespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ YÖNETİM KURLTLIiNITN SÜRESİ

Nladde9- Madde Il-

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler.
Üyeliklerden birinin hoşalınası veya bağımsız Yönetim Üyeliklerden birinin hoşalması veya bağımsız Yönetim
Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Kurulu üyesinin bağıınsızlığıııı kayhetnıesi halinde Türk
Ticaret Kanunu hüküınlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu Ticaret Kanunu lıükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurtılu
düzenlemelerine uygun ularak seçim yapılır ve ilk Genel düzenlemelerine uygun olarak seçim ‘apılır ve ilk Genel
Kurulun onayına suntılur. Kurul’un onayına sunulur.

Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse
Yöneıim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev Yönetim Ktırulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev
sürelerine bağlı olnıaksızın. her zanıan değiştirehilır. sürelerine bağlı olmaksızın. her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZNI

Madde 10— M:ıddc 12—

Şirkcıin vönetilmesi le temsili Yönetim Kurtılıı’na aittir. Şirketin vönetilmesi ‘-e tenısili Yönetim Kurulu’na aittir.
Şirket adına düzenlenecek belgelerin ‘e sözleşmelerin geçerli Şirket adına düzenlenecek belgelerin e sözleşmelerin geçerli
olması ve şirketi halavahilnıcsi içiıı. bunların şirket adına olması “e şirketi bağlayahilıııcsi için. htınlarııı şirket adına
imzaya yetkili olanlar taralıııdEut imza edilmiş ulnıast imzaya yetkili olanlar tarafından imin edilmiş olması
gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar “e imzi şekli gereklidir. Şirket adına imza) a yetkili olanlar ve imza şekli
Y ü net i in Ku rtı lu t araftnd an sap taıı t r. Yöneti nt Kurulu mın bu Yönet itn Kur tt 111 tarafı tıdan saptanır. Y ü ncti ıl t Kurul tıtntn bit
kararı tescil ve ilan ulunur. kararı tescil ‘-e ilan uluntır.

Yönetim Kurulu. tenısil yetkisini bireya daha fazla marahhas Yönetim Ktırtıltı. temsil yetkisini bireyadaha fivlamtırahhas
üvee ‘eya müdür olarak üçüncü kişilere de’rcdehilir. En az üyeye e’a müdür olarak üçüncü kişilere dc’rcdchilir. En az
bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil vetkisine lıaiz olması bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olnıası
şarttır. Teınsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini şarttır. ietııilc ‘etkili kişileri ‘-e bunların temsil şekillerini
gösterir kararı ticaret sicilindc tescil ve ilan edilınedikçe, gösterir kur* ret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe.
temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin temsil ‘\sıniıı de’.ri geçerli olmaz. ‘leınsil yetkisinin
sınırlandırılması ıyi nıy-et sahıbı üçuncü kişilere karşı hüküm ‘dırdm ısı ı.ı nıt 5sahıbı uçüncü kışıkru karşı hukum
ılade etmez ancak temsil yetkısının sadece merk.zın le>a ir a e etmez aııi ıkMenıl tının sadece merkezın leya bır
şubenin işlerine özgütcndiğine veya birlikte kullanılmasrn şubenin işlerine iS lLqÇdiine ka birlikle kullanılmasına
ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalargeçerlidir. Türkflearet ilişkin te’scil ve’ilan ediknsıguütp geçerlidir. Türklicaret
Kanunu nun 371 374 ye 375 ncı maddesı hukumkrı saklıdır kanunu nUri 371 374 v31Znr ddesı hukümkrı saklıdır
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YÖNETİM KUUtTLITNIfN YETKİLERİ

Madde Il-

Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme oy arınca Genel
Kurulun vetkisine bırakılmış bulunanlar dışındu_ Şirkern
işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan hcr
çeşit iş ve işlemler hakkında karar alnıayaetkilidir.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeyle. yönetimi
kısmen veya tamamen bir ve> a birkaç Yönetim Kurulu
üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Genel müdür ve müdürler ile imza yetkisine salıip tüm
görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Ktırulu
üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza
yeıkileri Yöneıiın Kurulunca kaldırılınca’a kadar geçerli

Madde 12-

Yönetim Kurulu. lıer Genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir
başkan vekili seçer. Ancak. başkaıı veheva başkan vekilinin
herhangi bir nedenle işbu göret den ayrı Iniaları halinde.
Yönetim Kurtıtu boşalan yerler için eniden seçim vapur.

B aş kan Vekili d e ü ksa Yönetim K ıır tl 1 u ıl a o topl anı ı için
kendi arasından seçeeeği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yönetim Kurtılu ııtın toplantı güıı ve gündemi. Başkan
tara 1 ı ndan beli r len ir. Başkanı ıı htı 1 tının ad ığ ı durumlarda
bunları Başkan Vekili yerine geıirir. Ancak. toplanıı günü
Yönetim Kurultı kararı ile de helirlenehilir. Yönetim Kurulu.
Şirket işi e işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu loplanııları. Yönetinı Kurulunıırı karar
verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya
elektronik ortanıda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu
toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara,
Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda
Yapılacak Kurullar Ilakkında Tebliğ hükümleri uyarıne
Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına \e oy vermelerine imkün tanıyacak Elektronik
Toplantı Sistemini kurabileccği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sisıemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak
toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerindep 4’dstçkJıimcti_alınacak

YÖNETiM KURULUNUN YETKİLERİ

Madde 13-

Yönetim Kumlu kanun e esas sözleşme uyarınca Genel
Kurulun yeıkisine bırakılmış bulunanlar dışında Şirketin
işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her
çeşit iş ve işlemler lıakkında karar alınata eıkilidir.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi
kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu
üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Genel müdür ve nıüdürler ile imza vetkisine sahip tüm
görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetinı Kurulu
üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza
yetkileri Yönetim Kurulu’nca kaldırılıncaya kadar geçerli
olur.

YÖNETİM KURIILİiNLIN ‘IOPLANMASI VE
ÇALIŞMA DÜZENi

Madde 14-

Yönetim Kurulu, her Genel Kurıılıı müteakip bir başkan ve bir
başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin
herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde.
Yönetim Kurulu boşalan yerler için y eniılen seçiın yapar.

Başkan Vekili de yoksa Yönelinı Ktırtıltfna ü toplanıı için
kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yö mı eti nı Ku rtı lif ntın top1 anı ı gün ‘. e gündemi. Başkan
taralıııdan helirleııir. Başkanın htıluııınadığı dtırtııılarda
bunları Başkan Vekilı erine getirır. Ancak. ıuplanıı günü
Yöneıiın Kurtılu kararı ile de helirlenehilir. Yöneıim Kurulu,
Şirkeı işi e işleınleri lüıum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları. Yö ne t mı Kurulu’ ııun karar
verdiği yer ve zaınanda Türkiye içinde, yurt dışında veya
elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu
toplantısına ka hakkına sahip olanlar bu toplantılara.
Türk ii anuntınun 1527 nci maddesi uyarınca
ele r4 rıamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde

nt) n Şirket Gene’ K’ıım ında Elektronik Ortamda
apılacak Kurullar liakıte hükümleri uyarınca

Yönetim Kurulu üyelerinin bv topiantt,lata elektronik ortamda
katılmalarınaeo: ctmeİ?qikŞn inıyacak Elektronik
Toplantı Si;eiııi zabHecJğl’ ;ğb3 bu amaç için
oluşturulmuş alahilir. Yapılacak
toplantılarda irtet hükmü uyarınca
kurulmuş olan siste lJrimdefty4destek hizmeti alınacak

olur

VÖNETİNI KIİRULUNUN’EOPLANMASI VE
ÇALIŞMA I)ÜZENi

Başkaıı ‘ ı n bul oli n ıad ı ğı zamanlarda. Yü net ini K tı rtı 1 ona Başkanın bul unlu adı ğ tanı anlarda. Yö neı i m Kurulu’ na
Başkmı Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili haşkaııhk eder.
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üyelerinin ilgili mevzuatta belirtilen
lıükümlerinde belirtilen çerçevede

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ıuevzuattaki düzenlenen
toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

Yönetim Kumlu. flKnın 378inci maddesi kapsamında
riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere.
Sermaye l’iyasası Kurulu düzenleınelerinde öngörülen komite
ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve
politikalannın uygulannıasını yürütmek veya onları
gözlemlemekle güreli komisyon ve komiıeler kurahilir. Bu
komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu. Sermaye
l’iyasası Kanuııu. Sermaye riyasası Kumlunun Kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uyulur.

sistem üzerinden üyelerinin ilgili mevzuatta
haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen
kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mczuattaki düzenlenen
toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

Yönetim Kurulu. ]]Knın 378inci maddesi kapsamında
rskin erken sapıanması komitesi de dahil olmak üzere,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite
ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve
politikalarının uvgulanmasıııı yürütmek veya onları
gözlemlemekle cörevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu
komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu. Sermaye
l’kasası Kanunu. Sermaye Piyasası Kumlunun Kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer ınevzuat
hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KIJRItLLt ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ VÖNEİ’iM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

.JY ‘>J.4
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sisteın üzerinden

haklarını Tebliğ
kullanabilmesi sağlanır.

belirtilen

çerçevede

Madde 13- Nlndıle 15-

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık Yönetim Kıırulu üyelerinin ücret, huzur lıakkı, prim ve yıllık
kardan ptt) ‘,erilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve
Sernıave Pkasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmak
suretiyle Genel Kurulea karara bağlanır. sureti) le Genel Kurıılca karara bağlanır.

DENETİM DENK tiM

Mndtle 14— Madde 16-

Şirket’in ve rnevzuatta öneörüleıı diğer hususların denetimi Şirket in ‘. e mc zuatta öngörülen diğer lııısusların denetimi
hakkında ‘1 ü rk Il caret Kan u n it - n ıı n ve Serm ave 1’ i yasası hakkında Türk tl caret Katı tıntı ntııı v e 5 erıııave 1 >iy asası
Meı.uat(ııııı ilgili ıııaddelcri ugıılaııır. Meıu.ıtfııın ilgili ıııaddeieri teıılaııır,

GENEL KlRtL GENEl. KIRIl.

Madde 1$- Madde 17-

Genel Kurul lar. olağan .. e> a olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar, olağan e t olağanüst ü olarak toplanır.
Olağan Geııel Kurul. Türk Ticaret Kanuııu, Sermaye l>iyasası Olağan Genel Kurul. Türk Ticaret Kanuntı .Se rmaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hüküınleri uyarıııca toplanır, Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ııyarınca toplanır.
Olağanüstü Genel Kurullar. Şirket işlerinin gerektirdiği Olağanüstü Genel Kurullar. Şirket işlerinin gerektirdiği
lıallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı lıallerde ‘e larda. kanun ve bu esas sözleşmede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Varsa hüqtiı. re toplanır ve gereken kararlar alınır. Varsa
murahhasüyelerlecn az bir Yönetim Kurulu ü>esi vebağıms kh1Tms üyelcrle en azbir Yönetim Kurulu üyesi ve bağımsız
denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunınası şa%r. denetçiniıı genel’fsıruLplantısında hazır bulunması şarttır.

GtnLl Kurul topl ıntısına lekıronık ortamda katılım Şırkıt ııı Genıj Iuıt toplanı3tÇ1jronık ortamda kıtılım ŞırkLı ın
Genel Kurul toplantılarınakatdma lıakkt bulunan hak sahipleri Genl bulunan hak sahipleri
bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi bu ‘opiannla Türire nunu’nun 1527 nci maddesi
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket. Anonim uvd(an el katılabilir. Şirket. Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kanallara Şirkılerel Ş6rna Yapılacak Genel Kurullara
İlişkin Yönetmelik lıükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel İlişkiıi ‘YğhMLnL ıHşbtnjdh uyarınca hak sahiplerinin Genel
Kurul toplantılarına elektronik ord.Şılmalarına. görüş Kurul ortamda katılmalarına. görüş
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açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına
imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini
kurahileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de
hizmet satın alabilir, Yapılacak tüm Genel Kurul
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsikilerinin. anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
haklarını kullanahümesi sağlanır.

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına
imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini
kurahileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sisıemlerden de
hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurtıl
toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, anılan Yönelmelik hükümlerinde belirtilen
haklarını kullanabilmesi sağlarnr.

TOl>LANll YERİ ‘I’Ol’LANf t YERİ

Madde 16- Madde 18-

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli
hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu şirket merkezinin hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu şirket merkezinin
bulunduğu şehirdeki başka bir adreste toplantıya çağırabilir. bulunduğu şehirdeki başka bir adresıe toplantıya çağırabilir.

BAKANLIK E\ISİI.CİSİ BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 17- Madde 19-

Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık lemsileisine Genel Ktırul toplantılarında yer alacak Bak’ınlık lemsileisine
ilişkin ‘liearet Bakanlığı düzenlemelerine uyulur. ilişkin ‘l’iearet Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

NİSAI> NİSAP

Madde 18- Madde 20-

Genel Kurul toplantıları ‘e bu toplaııtılardaki karar nisapları. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda i karar nisapları.
Türk Ticaret Kauuıtunun hükümleri ve Sertuave Pis asası ‘lürk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası
Kanuntı l,ükünılerine tabidir. Kanuııtı hüküııılerine tabidir.

ÖY OY

Madde 19— Madde 21—

Olağan ‘e Olağaııüsıü Genel Kurul topl;uıtılırında lıaıır Olağan ‘e Olağanüstü Genci Ktırııl toplantılarında hazır
bulunan ortaklar e a temsilcilerinin her pay için bir o> u bulunan ortaklar e’ a temsilcilerinin her pas için bir 0> u

ardır. ardır.

İLAN İLAN

Madde 20- Madde 22-

Şirkete ait ilanlar. Türk Ticaret Kanunu’nun ilana ilişkin Şirket’e ait ilanlar. Türk Ticaret Kanunu’nun ilana ilişkin
hükümleri saklı olmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri saklı olm şartı> la Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak yapılır. düzenlemelerine u>Ş arak yapılır.

Genel Ktırul çağrı ilanları Türk Ticaret Kanunu. Sermaye Genel IsşvShı ilanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak yapılır. riaı iıunu ve sair mep_gun olarak yapılır.

%4 - t
1 Aş

OYLARIN Kt LLANILMA ŞEKLİ OYLARIN KUtıxta>trsKL1 e

5j2ı ‘\ladde2l- Maddc23- ---“>

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak Genel Kurul topirnı.lar.tna1 ıle el kaldırmak
suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan ve esas sermayenin en suretiyle yapılır. APcaL1avr esas sermayenin en

«•v._ -.
, az onda birini temsil ede.,üKak4rrnJlebi üzerine gizli oya az onda birini temsil eden or%ıktalebi üzerine gizli oya
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FAALİYET DÖNEMİ ••.- .‘! ‘

Madde 26-
“ J2

Şirketin faathet dönemi O’cak gününden
başlayarak Aralık ayının sonuncu ğünü’6ir.

• başvumlur. Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurulur. Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzcolemelerine uyulur. düzenlcmelerine uyuur.

Genel Kurıılda oy kullarnlması hususunda Sermaye Piyasası Genci Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası
Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu dtızenlemclerine uyulur. Kurulu ve Türk Ticaret Kanuııu düzenlemclcrine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 22- Madde 24-

Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin
sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanuııu ve sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca >apılır. Bu Sermaye Piyasası Kanunu ‘.c ilgili düzenlemelerde yer alan
hususıaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp. ticaret hökümler uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne
siciline tescil ettirildikten sonra ilfinları tarihinden itibaren uygun olarak onanıp. ticaret sieiline tescil ettirildikten sonra
geçerh olur. ilünları ıarihiııden itibaren geçerli olur.

Esas sözleşme değişikliğine, Sennaye Piyasası Kurulu ile Esas sözleşme değişikliğine. Sermaye Piyasası Kurulu ile
Ticaret I3akanlığı ‘ndan izin alındıktan sonra. Kaııuıı ve esas Ticaret Bakanlığı’ndan i.in alındıktan sonra. Kanun ve esas
sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel
kurulda. Kanun, sermaye piyasası mevzuaıı ve esas kurulda. Kanun. sermaye piyasası mevzuatı ‘e esas
sözleşınede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir, sözleşmede belirtilen hükütnler çerçevesinde karar verilir.

Şirketin pay seııetlerinin nevi ve pay- devirleri ile şirket
birleşme ve hülünmelerine. Şirket sermaye mikıarının
düşürülmesiııe ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme
değişikliklerinde Enerji I’iyas‘ısı Düzenleme Kurumu onayı
alın ınas ı zorun 1 e dur.

‘lEMSİI.(’İ TAYİNİ [ENISİLCİ (AYİN!

Nladıle 23— Madde 25—

Genel kurul ıopkmtılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar
‘

e> a hariçlen ıayin edeceklerı ıcınsiki asnası la temsil vey t lıarıçıen ıavin edecekleri ıemsilci asılasıy la teıusıl
ettirehilirler, Şirketle ortak olan temsilciler keııdi ovlarından eııirehilirler.Şirkeue ortak olan temsilciler kendi oylarından
başka temsil ettikleri pay ların sahip olduğu oy ları da başka temsil ettikleri pa ların sahip olduğu oy ları da
kullanmaya velkilidirler. İlgili Mevzuaıa uygun olmak kııllanıııaya yetkilidirler. İlgili Mevzuata uygun olmak
kaydıyla yetki helgelerinin şeklini Yönetim Kurulu ıayin ve kadıyla ‘etki belgelerinin şeklini Yönetiııı Kurıılu tayin ‘e
ilün eder e Sermaye Piyasası Ktjnılunun halka açık anonim ilın eder ‘e Sermaye Piyasası Kurulunun lıalka açık anunim
ortaklıklarda temsil yoluyla 0v kullanma düzenlcıneleri ile ortaklıklarda temsil yoluyla oy kullanma düzenlemeleri ile
‘rürk ‘l’icaret Kanunu’nıın anonim şirketlerde elektronik Türk ‘licaret Kanunu’nun - nim şirketlerde elektronik
ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine ortamda yapıtacak ara ilişkin düzenlemelerine
uyulur. uy ulur. ‘ -
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FAALİYET DÖNEMİ

Madde 24-

Şirketin faaliyet düncmi Ocak-’’ntn birinci gününden
başlayarak Aralık avının sonuncu günü biter.

i•’t
-:

•1

İCAM



—. m’ •. . ....,.. •. •. ‘—ş’’• . . — —.. İŞ ŞSıŞİİ fl... İ._.___ ş.—’e •1

KARIN DAĞITILMASI

Madde 25-

Şirketin Faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden.
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amonisman gibi şirketçe
ödenmesi veya ayrılması zorunlu ulan miktarlar ile şirkeı tüzel
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten
sonra geriye kalan ve yıllık hilançoda görülen dönem karı,
varsa geçmiş yıl zararlarının döşülmesinden sonra, sırasıyla
aşağıda gösterilen şekilde ıevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sernıayenin %20’sine ulaşılıncava kadar. % S’i kanuni
yedek akçeye ayrtltt.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarınııı ilavesi ile
bulunacak meblag üzerinden. Şirket’in kar dağıtım politikası
çerçeesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak birinci ıemettü ayrılır.

İkinci Temettü:

e) Neı dönem karından. (a) ve (h) benılerinde belirtilen
ınehlağlar düştökten sonra kalan k ımı. Genel Kurul, kısmen
veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtma> a veya Türk
Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca keııd i isteği ile
avırdığı yedek akçe olarak avırına’ a etkilidir.

Geııel Kanuni Yedek Akçe:

d) ‘av sahipleriyle kara iştirak eden diğer kiınselere
dağıtılması kararlaşıırılmış olan kısımdan. serınay enin %51
oranında kar pay ı düş ü 1 d ü kı en sonra bul un an tutarı n yüzde
onu. UK’nın 519 tıncıı maddesinin ikinci l’ıkrası uyarınca
genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa lıükmü ile ayrılması cereken yedek akçeler a>rılmadıka.
esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakdcn
velveya hisse senedi biçiminde daüııılmadıkça: başka yedek
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim
ktırulu üyeleri ile memur. ınüstahdem ve işçilere, çeşitli
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/v’
kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tömüne.
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkaıe alınmaksızın eşit
olarak daüıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı.
yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca
kararlaştırılır.
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KARIN DAĞITILMASI

Madde 27-

Şirketin baliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden.
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amonisman gibi şirketçe
ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten
sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı.
varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

al Sermayenin %20’sine ulaşılıneava kadar. % S’i kanuni
yedek akçee ayrılır.

Birinci Temeıtü:

h) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile
bulunacak mehlağ üzerinden. Şirket’in kar dağıtım politikası
çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye l’iyasası
Xlevzuatına uygun olarak biriııci temeıtü ayrılır.

Ikinci ‘I’emettü:

e) Net dönem karından, (a) e (b) henılerinde belirtilen
mehlağlar düştükıen sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen
‘eya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtnıaya veya ‘1 ürk
Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile
ay ırdığı ‘edek akçe olarak ay ır[nava vetkilidir

Genel Kantıni Yedek Akçe:

tl) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere
dağııılnıası kararlaştırılmış olan kısımdan. serınavenin “5’i
oranı ııdı kar pay ı düşüldükten su n ra bul unan tut arttı yüzde
onu. TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fikrası oy arınca
genel kanııni yedek akçeye ekleııir.

Yasa lıükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler avrılmadtkça.
esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakdcn
ve/veya hisse’ biçimiııde dağıtılmadıkçw. başka yedek
akçe ayrıas ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim
k jiWri ile memur. ınüstahdem ve işçilere, çeşitli

‘ym ç ana kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara.kar pıdığfldasına karar verilemez.

/1.

Kar payı. dağıtıdi tübi41tibyla mevcut paylanın tümüne.
bunrın ihaç d.Dtisap WıMeri dikkate alınmaksuın cşiı
olaıak dağdılır,

Dağııılıasımik$Tğleır.kn dağıtım şekli ve zamanı.
vöneıim kuru1unüivhhuduki teklifı üzerine Gene) Kurulca
kararlaştıiılır,r. 1

‘‘d’
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• Bu esas sözleşme hükümlerine göre Gene! Kurul larafından l3u esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından
verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Scrmae Pi’açası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara Sermaye ri’asası Mevzuatında düzenlenen usul ‘e esaslara
uyulmak kaydıyla kur payı avansı dağılılahilir. uyulmak kaydıyla karpayı avansı dağılılabilir.

KARIN DAĞITMA TARİHİ KARIN DAĞITMA TARİIIİ

Madde 26- Madde 28-

Yıllık körın onaklara hangi tarihle ve ne şekilde verileceği Yıllık künn oNaklara hangi tarihle ve ne şekilde verileceği
Serınaye Piyasası Kurulu’nun düzenlenıelerine uygun şekilde Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun şekilde
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’nun tekLifi üzerine, Genel Kurul tarafındaıt
kararlaşlırılır. Bu esas sözleşme hüküınlerine uygun olarak kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak
dağıtılan kürlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk dağıtılan karlar geri alınm;v. Geri alma hakkına ilişkin Türk
Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

TASEİYE KARARI TASFIYE KARARI

Madde 27- Madde 29-

Şirket Türk Ticaret Kanunu ada eösıerilen sebeplerle eya şirket Türk Ticaret Kanunu’nda güsıerilen sebeplerle veya
mahkeme kararı ile \cya orlakların Türk Ticaret Kanunu’nun mahkeme kararı ile veya ortakların Türk Ticaret Kanunıı’nun
ilgili hükümlerine uygun Geııel Kurul kararıyla fesh olunur. ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararıyla tdh olunur.

‘l’ASFİYF MENIt’R( ‘[ASEİYE MEMtJRIJ

Madde 2S- Madde 30-

Şirket iflas dışında bir nedenle iıılisalı eder eya lsholunurs;ı Şirket iflas dışında bir nedenle infisalı eder veya lslıolunursa
ı as fıye m emu rI arı Geııel K ii mi tarafı nd an t a in edr. ı as fiye m e m un arı Gen el Kurul t ara ü ndan t avi ıl edilir.

I’ASFİYE NIEMI’Rl.. %RININ SORITMLULUÜU

Madde 29-

Şirketin fesih ‘e ıısli esi ıasii’ eni’; ıle şekilde apılaeağı ‘e
ıasfı’e meınurlarıııın >,ııuaıhııl;,,ı Iürk 1 icareı Kanuııun

ilgili maddeleri hükümlerine göre apıaııır.

i’ASFİYE MEMURLARININ SOlU NI LI LUC U

Madde 31-

Şirkeıin ldılı ‘e ıasflesi ıasli’enin ne şekilde ‘apıldeağı ‘e
ıasfl e ıncınurlarınııı soruınlulııkları lürk 1 iearet KanLıııun
ilgili maddeleri hükünıleriııe göre saptanır.

iM SANAYİi I’Ş/_,—
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KANUNİ IIÜKÜMLER KANUNİ IIÜKi)MLER

Madde 30- Madde 32-

Bu esas süzleşınede mevcut olmayan hususbr hakkında Türk Bu esas sözleşmede mevcut olma’ an hususlar hakkında Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piasası Kanunu ve ilgili mevzuat licarel Kanunu veSermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır. hükümleri ugulanır.

KURUMSAL YÖNLÜM İLKELERİNE UYUM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 31- Madde 33-

Sermaye l’iyasası Kurulu tararından uygulaması zorunlu Sernıaye Piyasası Kurulu tarafındaıı uygulaması zorunlu
tutulan Kurunısal Yönetim ilkelerine uulur. Zorunlu ilkelere tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine u> ulur. Zorunlu ilkelere
uvulmaksızın ‘apılan işlemler ‘e alınan Yönetim Kurulu uyulmaksızın yapılan işlemler ‘e alınan Yönetim Kurulu
kararları geçersiz olup esas sözleşmeve aykırı sayılır, kararları geçersiz olup esas sözleşme’e aykırı sayılır.

Ktırunısal Yönetim llkelerinin uygulanması bakımından Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakııuından
önemLi nitelikıç’ saılan işlemlerde e şirketin üttemli önemli nitelikte sayılan işlemlerde \e şirketin önemli
nitelikteki ilişkili ınra[ işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine nitelikteki ilişkili laraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine
teminat, rehin e ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde teminat, rehin ve ipoıek verilmesine ilişkin işlemlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uytılur. düzenlemelerine uyultır.
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