PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
Madde 1: Kuruluş
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketin 6762 sayılı T.T.K.nun 152 inci
maddesi gereği nev’i değiştirmek suretiyle bu sözleşmenin ikinci maddesinde adları, soyadları, açık adresleri ve uyrukları yazılı
kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani süretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim
şirket teşkil edilmiştir.
Madde 2: Şirketin Kurucuları
(06.08.2010 tarih ve 7623 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
No

Adı Soyadı

Uyruğu

T.C. Kimlik No

1.

Bayram KINAY

T.C.

20222455754

Bahçeşehir 1.Kısım Mah. Albatros Sok.No:25 Başakşehir/İstanbul

2.

Kemal KINAY

T.C.

20207456264

Şenlikköy Mah. Karanfil Çiçeği Sok.17/6 Bakırköy/İstanbul

3.

Emine KINAY

T.C.

20069460850

Bahçeşehir Şelale Evleri F-7 Blok. Kat.4/29 Başakşehir/İstanbul

4.

Aysun KINAY

T.C.

19943465012

Şenlikköy Mah. Karanfil Çiçeği Sok.17/6 Bakırköy/İstanbul

5.

Tülay ER

T.C.

14438891918

Bahçeşehir 1.Kısım Mah. Albatros Sok. No:25 Başakşehir/İstanbul

Adresi

Madde 3: Şirketin Unvanı
(24.08.2021 tarih ve 10394 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirketin unvanı Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi’dir.
Madde 4: Şirketin Süresi
(06.08.2010 tarih ve 7623 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere sınırsızdır.
Madde 5: Şirketin Merkez ve Şubeleri
(09.10.2020 tarih ve 10178 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirketin merkezi İstanbul İli, Sarıyer İlçesindedir. Adresi, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Apt. No:9/53
Sarıyer/İstanbul'dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan
tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler, acentelikler, mümessillikler, irtibat büroları açabilir.
Madde 6: Şirket’in Amaç ve Konusu
(23.11.2020 tarih ve 10208 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirket, başta hidroelektrik santral, rüzgâr santrali, jeotermal santral ve güneş enerjisi santrali olmak üzere her türlü elektrik enerjisi
üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin
müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak
aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.
1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve
serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
3) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak
elektrik enerjisi üretim ve/veya dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
4) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim
şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
Diğer taraftan şirket, amaç veya konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki
konuları ile de iştigal edebilir;
1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde 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 her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak,
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ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve
aleyhine ayni haklar tesis etmek,
5) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek
borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak
6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve
taahhütte bulunmak,
7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
8) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs
şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak,
kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,
9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
10) 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,
Şirket Bu Amaç ve Konularını Gerçekleştirebilmesi İçin:
1) İç ve dış bankalardan, devletten ve piyasadan, uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir. Her türlü kredi sağlar.
2) Temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, imalat, taahhüt pazarlamacılık ve ticaret işlemleri iştigal
edebilir.
3) Şirket konusu için her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın alabilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, ferağ
ve rızayı taksim edebilir. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla, Şirkete ait veya başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz
malları ipotek, rehin ve kendi üstüne tescil ettirmek, ipotek vermek ve almak, gerektiğinde fekketmek, bunlar üzerinde doğmuş ve her
türlü hakları iktisap etmek.
4) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, Şirketin ele aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek
ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklıklar kurmak, konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere ayni ve nakdi
sermaye vaz etmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sınaî işletmelere iştirak etmek.
5) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, konusu ile ilgili faaliyet gösteren yurt dışındaki gerçek
ve tüzel kişilerle kanun hükümleri çerçevesinde her türlü ortak faaliyetlere girişmek ve ortaklıklar tesis etmek. Şirketçe tesis edilen
kuruluşları işletme karşılığı kiraya vermek. Konusu ile ilgili olarak meydana getirilen veya edinilen her çeşit ortaklık veya sahiplik
haklarını gerektiğinde, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile satmak, devretmek veya elden çıkartmak.
6) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, Kanunlar ve mevzuat hükümleri dahilinde şirketin
amaç ve konularına giren işlerle ilgili yerli ve yabancı sermaye ortaklıkları kurabilir, lisans, imtiyaz, telif, ihtira beratı, ticaret unvanı ve
fabrikasyon marka ve alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, devredebilir, satabilir, kiralayabilir ve
kiraya verebilir.
7) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, ustalık ve diğer mülkiyet haklarını elde etmek, devretmek, ferağ ve bunlar
üzerinde lisans anlaşmaları yapmak
8) İştigal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak, işletmek, şirket adın tescil ettirmek, kiraya
vermek ve satmak.
9) Şirketin amaç ve konuları ile ilgili araştırma, etüt, plan, proje, kontrollük, teknik müşavirlik, mümessillik ve benzeri hizmetleri
vermek.
10) Şirket amaç ve konusuna giren her türlü mal ve malzemeleri ithal edebilir, gerektiğinde konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapabilir.
11) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile ilgili makamlardan izin alarak toplantı ve seminerler düzenleyebilir. Bunlar için
gerekli aletleri ithal edebilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir.
12) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile ilgili makamlardan izin alarak tanıtım ve reklam amaçlı, kitap, dergi, broşür, kısa
ve uzun metrajlı tanıtım filmleri yapabilir.
13) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla
kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel
kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz.
Madde 7: Sermaye ve Paylar
(05.04.2021 tarih ve 10302 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 15/08/2013 tarih ve 28/916 sayılı izni ile
kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon)
adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre
için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
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Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.095.331 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu
sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 1.360.000 adet nama yazılı (A) Grubu, 29.735.331 adet hamiline yazılı (B) Grubu olmak
üzere toplam 31.095.331 adet paya bölünmüştür.
Önceki sermayeyi teşkil eden 17.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.
Bu defa artırılan 14.095.331 TL Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ve devamı
maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23, 24 ve ilgili
diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca
ve birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan 09.02.2021 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, Tortum
Elektrik Üretim A.Ş.’nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.
(A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 11, 14, 15,17. maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun süresi, Yönetim Kurulunun
Yetkileri, şirketi temsil ve ilzamı ile Genel Kurul) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı
kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi
temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan
sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine
de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, 2020 - 2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
(A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni
pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi
gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve
esas sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.
Madde 8: Payların Nev’i
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirketin payları, nama yazılı A grubu ve hamiline yazılı B grubu hisselerden oluşmaktadır.
Madde 9: Payların Devri
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi
tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya
bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden
bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri hallerinde her defasında Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu’nun onayı alınacak, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.
Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir.
Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi
çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına sunulacaktır.
A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu’nun onayı şarttır.
Nama yazılı payların, mevcut nama yazılı pay sahipleri dışındaki kişilere devri şirkete karşı ancak Yönetim Kurulunun onayı ile hüküm
ifade eder.
Yönetim Kurulu; onay taleplerini, devrin (A) grubu pay sahipleri dışında kişilere yapılmış olması veya devralanın, payları kendi adına
ve hesabına aldığını açıkça beyan etmemesi sebeplerini gerekçe göstererek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek
değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek reddedebilir.
Borsada işlem gören (B) grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.
Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerinde
temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak
ilişkisinin oluştuğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına
Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.
İş bu maddenin yukarıda belirtilen hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.
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Madde 10: Borçlanma Aracı Çıkartılması
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre her türlü borçlanma aracı ihraç etmeye
yetkilidir.
Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limiti ve katsayı, ilgili kanun ve düzenlemelerde yer alan esaslar çerçevesinde tespit olunur.
Madde 11: Yönetim Kurulu
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile işbu Esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından
seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kuruluna icra yetkisi olmayan
bağımsız üye atanabilecektir.
En az 5 (beş) üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulunun yarısının (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından ve genel
kurulca seçilmesi şarttır. Küsuratlar küçük tamsayıya yuvarlanır.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları
ve benzeri konular, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
tespit edilir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Madde 12: Yönetim Kurulunun Süresi
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında
belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması
halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır.
Atanan yeni üye veya üyeler için ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye eski üyenin süresini
tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
Madde 13: Yönetim Kurulunun Toplantıları
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kuruluna ait kararlar
mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir. Yönetim kurulu toplantıları şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin
uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir,
Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı
teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için
yönetim kurulu üyelerinden hiç birinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması
gerekir.
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 Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine
imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem
üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Madde 14: Yönetim Kurulunun Yetkileri
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketin
içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen
Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği
ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından
belirlenir ve kamuya açıklanır.
Yönetim Kurulu, üyelerinin seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin
gösterdiği adaylardan seçilen üyeler arasından başkan ve başkan vekili seçer.
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Madde 15: Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi her konu ve işlemde en geniş manada temsil ve ilzamı için, (A) Grubu
pay sahipleri tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinin herhangi ikisinin Şirketin unvanı altına müştereken atacakları imzaların
bulunması gerekli ve yeterlidir.
Yönetim Kurulu, Şirketin yönetim yetkisinin tamamını veya bir bölümünü bir veya birkaç yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye
devredebilir. Ayrıca yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere
devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilmesi, Yönetim Kurulu'nun
düzenleyeceği iç yönergeye göre gerçekleştirilir.
İç yönerge ile, şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulunun lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve
görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceği hükme bağlanır.
Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi
üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.
Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları Genel Kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim
ilkeleri kapsamında seçilen bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri veya huzur hakları, bağımsızlıklarını etkilemeyecek
düzeyde olur.
Madde 16: Denetçiler ve Bağımsız Denetim
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirketin denetimi, genel kurul tarafından seçilen denetçiye aittir. Denetçi, Şirketi TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine
uygun olarak denetler. Şirketin bağımsız denetimi hususunda ilgili kanun ve düzenlemelere uyulur.
Madde17: Genel Kurul
(18.07.2016 tarih ve 9117 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye
Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
Olağan genel kurul, Şirket'in faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret
Kanunu'nun 413 maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konulan görüşüp karara bağlar.
Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli
kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.
Genel kurul toplantına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme
dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.
Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve
açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tikelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu
pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat
hükümlerine tabidir.
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette
pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Vekaletnamenin yazılı olması
şarttır.
Temsilci, yetki devreden ortağın vekaletnamesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak
zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.
Genel kurul toplantılarında oylar. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler
gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden şirket sermayesinin yirmide birine sahip olanların
isteği üzerine gizli oya başvurulur.
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Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun
göreceği yerlerde yapılır.
Genel kurul, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanacak iç yönergeye göre tertip edilir
ve sonuçlandırılır.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına,
öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği 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 temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi
sağlanır.
Madde18: Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır
bulunması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
Madde 19: İlan
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.
Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul toplantısına ait ilanlar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel
yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla Türk Ticaret
Kanunun 473, 474, 475. Maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanları ile birlikte,
yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
doğrultusunda kamuya açıklanır.
Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.
Madde 20: Yıllık Raporlar
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilanço ve kar/zarar hesaplarından, genel kurulda hazır bulunacak hissedarların isim ve
pay miktarlarını gösteren hazirun cetvelinden ve genel kurul zaptından birer nüsha, genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay
zarfında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisine verilecektir.
Ayrıca kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesinde mevzuatın öngördüğü şekil ve şartlarda yayımlanacaktır.
Madde 21: Hesap Dönemi
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Siciline
tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.
Madde 22: Kar’ın Tespiti Ve Dağıtımı
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.
Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe İlkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve
ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı
sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Genel Kanuni Yedek Akçe;
a) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
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Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli
amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı. Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci
temettü payı olarak dağıtmaya veya kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar
payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni
yedek akçe olarak ayrılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden
ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim
kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı
dağıtılmasına karar verilemez.
Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Madde 23: Esas Sözleşme Değişiklikleri
(24.08.2021 tarih ve 10394 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirket esas sözleşmesinin değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının 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 ve
sonrasında imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun da Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde onayı alınmak
suretiyle esas sözleşme değişikliğine karar verilir. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte esas sözleşme
değişiklikleri, TTK 454 üncü madde çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu onayına sunulur.
Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket’in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye
miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması
zorunludur.
Madde 24: Kanuni Hükümler
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde25: Birleşme Hükümleri
(24.08.2021 tarih ve 10394 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlükteki hükümleri uyarınca
yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel
kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.
İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur.
Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.
Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler
içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun birleşmeye ilişkin
düzenlemeleri saklıdır.
Madde 26: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG’nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır)
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf
işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın
yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
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