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ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 

ESAS SÖZLEŞMESİ 

 

Kuruluş 

Madde 1 

 

Aşağıda unvanları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim 

Şirketlerin ani kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. 

 

1. Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  

Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:29 Bursa (T.C. Uyruğundadır.) 

2. Zorlu Brode Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Sultanhamam, Vasıf Çınar Cad. No: 91 Eminönü-İstanbul (T.C. Uyruğundadır.) 

3. Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi  

Sultanhamam, Vasıf Çınar Cad. No: 91 Eminönü-İstanbul (T.C. Uyruğundadır.) 

4. Zorlu Boya ve Apre Sanayi Anonim Şirketi 

Sultanhamam, Vasıf Çınar Cad. No: 91 Eminönü-İstanbul (T.C. Uyruğundadır.) 

5. Zorlu Holding Sanayi Anonim Şirketi 

Sultanhamam, Vasıf Çınar Cad. No: 91 Eminönü-İstanbul (T.C. Uyruğundadır.) 

 

Şirketin Ünvanı 

Madde 2 

 

Şirketin unvanı “Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ dir”. Ana sözleşmede kısaca “Şirket” diye 

adlandırılacaktır.  

 

Şirketin Adresi 

Madde 3  

 

Şirketin merkezi Bursa’dadır. Adresi: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cadde No:13 Bursa’dır. 

 

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet 

sitesinde ilan ettirilir; ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 

(“EPDK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’na 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 sona erme sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, 

EPDK’ya ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve 

yurt dışında şube ve mümessillikler açabilir. 

 

Şirketin İşletme Konusu 

Madde 4 

 

Şirketin işletme konusu EPDK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 6446 sayılı Kanun, 

yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende 

satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, buhar ve ısı 

ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak ve bu tesislerde 

elektrik–buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya 

da TEİAŞ-TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde 

nakletmektir.  

 

Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. 

 

a) Elektrik ve buhar enerjisi üretim tesisleri kurmak, inşa etmek, işletmeciliğini ve bakımını yapmak, 

ürettiği elektrik ve buhar enerjisini satmak,  

 

b) Jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ile jeotermal kökenli gazları aramak ve işletmek; bu 

kaynakların kullanımıyla ilgili ihalelere iştirak etmek,  
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c) İlgili mevzuat çerçevesinde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin hakları 

kullanmak, 

 

d) Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, satmak, devretmek veya başka suretle 

elden çıkarmak,  

 

e) Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, 

ihaleler açmak, 

 

f) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, yatırım 

kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık 

krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, kredi alma 

sözleşmelerini akdetmek, kredileri için rehin, ipotek tesis etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen 

gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel 

kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, Şirketin 

alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme 

ve/veya ekipman rehni tesis edebilmek, 

 

g) Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, 

 

h) Her türlü mali, ticari, sınai ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,  

 

i) Şirket işletme konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirmek, 

 

j) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla; 

yurt içinde ve yurt dışında Şirketin iktisadi, teknik maksat ve mevzuunun icab ettirdiği ticari ve sınai, yerli 

ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz işbirliğinde 

bulunmak, her neviden yeni ortaklıklar tesis etmek, mevcut ortaklıklara iştirak etmek veya bu 

ortaklıklardan ayrılmak, yurt içinde yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirmek, 

 

k) Şirketin işletme konusuna ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap 

etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, 

gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, 

depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, 

 

l) Şirket konusu ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel durumlar kapsamında 

Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü menkul ve 

gayrimenkulleri iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve 

gayrimenkulleri üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları 

iktisap etmek, sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri ipotek 

vermek, teminat olarak göstermek ve fek etmek, 

 

m) Şirketin işletme konusu ile ilgili olarak şirketin ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel 

durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla 

üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve 

vermek, 

 

n) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisab etmek, kiralamak, 

devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,  

 

o)  Şirketin işletme konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, know how ve diğer sınai mülkiyet 

haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik 

gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek, 

 

p) Faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri vermek, 

 

r)  Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, 

yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış 

yapılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda 

ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve 

yardımı yapmak,  
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s)  Şirketin faaliyet konusu ile ilgili dernek ve/veya vakıflar kurmak, kurulmuş dernek ve/veya 

vakıflara üye olmak, bu dernek ve/veya vakıflarda her tür görevi üstlenmek.  

 

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı 

tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların 

yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların 

aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Şirket, bu 

maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve 

sorumlu olacaktır. 

 

Şirketin işletme konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 

Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. 

 

Şirketin Süresi 

Madde 5 

 

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. 

 

Şirketin Sermayesi 

Madde 6 

 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 02/05/2002 tarih ve 21/579 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000- (Altımilyar) Türk Lirası (TL) olup, beheri 1 (bir) Kuruş (Kr) 

itibari değerde 600.000.000.000 (Altıyüzmilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. 

  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 

2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir 

süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla 

sermaye artırımı yapılamaz.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000-(ikimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış 

sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr itibari değerde 

toplam 250.000.000.000 (ikiyüzellimilyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 25.000.000.000 

(yirmibeşmilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 225.000.000.000 (ikiyüzyirmibeşmilyar) adedi nama 

yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay 

çıkaramaz. 

 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı 

sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli 

veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama 

yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesini temsil eden 

paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni 

paylar çıkarılmaz. 

 

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının 

Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde 

kontrol oluşturduğu ve/veya iştirak ilişkisinin oluştuğu hallerde, ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı 

sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına EPDK tarafından verilen süre içinde söz 

konusu ihlal giderilecektir. 
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Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 57’nci maddesinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, Şirket ortaklık 

yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu 

doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için 

uygulanmaz. 

 

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, 

doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye 

payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren 

pay veya pay senetlerinin devri için -işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, EPDK onayının 

alınması zorunludur. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz. 

 

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın 

kaldırılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın EPDK onayına tabidir. Sermaye piyasası 

mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 

Birleşme ve bölünme işlemleri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat 

uyarınca gerçekleştirilir. 

 

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin; 

a) Başka bir lisans sahibi ile, 

b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, 

tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi, 

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, 

halinde -birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- EPDK’nın onayının alınması zorunludur. 

 

Söz konusu iznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi 

tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, EPDK kararı ile yeniden izin almaksızın 

birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak 

sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

 

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, B Grubu paylar karşılığında B 

Grubu paylar ihraç edilir. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları yeni pay alma haklarını 

kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) Grubu paylar olur. 

 

Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve işbu 

esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. 

 

Yönetim Kurulunun Yapısı 

Madde 7  

 

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 

tamamı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından 

seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare 

olunur.  

 

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bağımsız yönetim 

kurulu üyeleri arasından bir başkan veya bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanlığı, İcra 

Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri ayrı ayrı kişilerce yürütülür.  

 

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri 

gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı 

hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. 
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Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve şirketin işleri ve muamalelelerinin gerektirdiği 

zamanlarda toplanır. Ancak, en az ayda bir kere toplantı yapılması zorunludur. 

 

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya kararlaştırılacak başka bir mahalde yapılır. Yönetim 

kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu 

ile alır. Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 390. Maddesi hükmü uygulanır.  

 

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, oy kullanımları, görev ve yetkileri ve boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi 

gibi hususlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre yapılır. 

 

Yönetim Kurulunun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi kapsamındaki 

riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü 

olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yönetim Kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri içerisinde genel kurulca kararlaştırılacak ücret 

ve/veya huzur hakkı verilebilir. 

 

Şirketin Temsili ve Yönetimi 

Madde 8 

 

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve 

bilcümle mallarının idaresi ve Şirket işletme konusu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun yetkisine bırakılan 

hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. 

 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler 

hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca yönetimin düzenleyeceği bir iç 

yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya 3. kişiye 

devretmeye yetkilidir. 

 

Şirket ile ilgili her türlü belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, 

talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu 

tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri hususu tescil ve ilan olunan kişi 

veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında 

imzaya yetkili şahısları tayin ve keyfiyeti usulen tescil ve ilan ettirir. Söz konusu tescil ve ilan 

yapılmadıkça temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi 

üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine 

özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. 

 

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeliğe veya müdür olarak 3. kişiye 

devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. 

 

Denetim 

Madde 9 

 

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve sermaye 

piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. 

 

Genel Kurul Toplantıları 

Madde 10 

 

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan 

itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.  

 

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.  

 

Davet şekli: Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu,  Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde yer alan davet şekline ve ilan sürelerine uyulur.  

 

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü 

iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı 
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tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul 

Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanır. Türk 

Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi hükmü ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen bilgi ve belgeler 

genel kurul toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır 

bulundurulur.  

 

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yürütülür. 

 

Elektronik ortamda genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride 

bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. 

 

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 

bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. 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 imkan 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. 

 

Toplantı Yeri: Genel Kurul şirket merkezinde veya şubelerinde veya İstanbul şehrinin elverişli bir yerinde 

toplanır. 

 

Toplantılarda temsilci bulundurma: Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel 

kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli 

değildir.   

 

Toplantı Nisabı: Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

uygulanır. 

 

Oy Hakkı: Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya 

vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı 

vardır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan 

hükümlerine uyulur. 

 

Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin 

edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka 

temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin 

sermaye piyasası düzenlemelerine uyulur. 

 

Bir payın birden fazla sahibi bulunabilir. Bu takdirde Şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir temsilci 

aracılığı ile kullanabilirler. Müşterek temsilci tayin edilmediği takdirde, bunlardan birine yapılacak tebligat 

hepsi hakkında geçerli olur. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 

Hesap Dönemi 

Madde 11 

 

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının son gününde biter.  

 

Finansal Tablo ve Raporlar, Gönderilecek Belgeler 

Madde 12 

 

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının 

hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim 

raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. 
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Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik finansal tablolar, genel kurul 

tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay 

zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verilecektir.  

 

Karın Tespiti ve Dağıtımı 

Madde 13 

 

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman 

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: 

 

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 

Birinci Kar Payı: 

 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin 

kar dağıtm politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 

birinci kar payı ayrılır. 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, 

ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 

 

İkinci Kar Payı: 

 

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, 

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. 

maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 

çıkarılmış sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın % 10’u, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım 

politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla 

kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan 

pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu 

kişilere kardan pay dağıtılamaz. 

  

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine 

genel kurulca kararlaştırılır. 

 

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

 

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında ve sair ilgili mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kar payı 

avansı dağıtılmasına karar verebilir. 

 

Sermaye Piyasası Aracı İhracı 

Madde 14 

 

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun 

olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. 
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Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine 

sahiptir. 

 

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 

Madde 15 

 

Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni gerekir.  

 

Esas sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, Sermaye Piyasası 

Kanunu’na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası 

mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.  

 

Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra 

geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. 

 

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararı 

imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. 

 

İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 

sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.  

 

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık 

yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin 

esas sözleşme değişikliklerinde EPDK onayı alınması zorunludur. 

 

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve 

bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme 

değişikliklerinde EPDK onayı alınması zorunludur. 

 

Yukarıda bahsi geçen EPDK onayı haricinde esas sözleşme değişikliklerine ilişkin sermaye piyasası 

mevzuatı hükümleri saklıdır. 

 

Şirkete Ait İlanlar 

Madde 16 

 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yapılacaktır. 

 

Esas Sözleşmede Bulunmayan Hükümler 

Madde 17 

 

Bu esas sözleşmede açıkça hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

Madde 18 

 

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. 

 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin 

Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenmiş ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin 

ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlenmelerine uyulur. 


