
Sayfa 6 / 9

e) Diger hissedarlardan birinin veya daha fazlasinin teklif edilen hisseleri satin
almak istediklerini madde 6 (b) 'de belirten on bes (15) günlük süre içinde yazili
olarak teyit etmemeleri halinde ya da teklif edilen hisselerin tamaminin satin
alma islemini madde 6 (d) maddesinde belirtildigi gibi altmis (60) günlük süre
içinde tamamlamadiklari takdirde, devreden teklif edilen hisselerin tamamini
(daha az bir kismini degil), devir bildirisinin tarihini izleyen yüz yirmi (120) gün
içinde devir bildirisinde belirtilen fiyattan daha düsük olamayan bir fiyatla ve
devir bildirisinde yer alan sartlardan daha elverisli olmayan diger sartlarla
devralana satabilir veya devredebilir.

7. Diger hissedarlara yapilan teklifin hüküm ve sartlarinda herhangi bir degisiklik
yapilmasi halinde diger hissedarlara yeni bir ihbarnamenin gönderilmesi ve
yukaridaki 6 (a) NoJu maddeye uygun olarak yeni bir teklifin yapilmasi gerekir. Bu
hüküm, yukaridaki 6 (e) NoJu maddeye belirtilen yüz yirmi (120) günlük süre
asildigi takdirde de uygulanacaktir.

8. Bu maddenin 5 ve 6 NoJu bentleri, hisselerin bir hissedar tarafindan o hissedarin
istirak kuruluslarinda veya dolayli ortaklik iliskisindeki herhangi birine devredilmesi
veya halka arz halinde uygulanmayacaktir.

9. Yukarida bu maddenin 5. 6 ve 7 bentlerinde belirtilen usullere riayet edilmemesi
halinde Yönetim Kurulu hisse devirleri pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

10. Sirket hisselerinin sirket ortaklari ve organize sanayi bölgeleri tüzel kisilikleri
disindaki gerçek ve tüzel kisilere devri genel kurulun onayina baglidir. TTK 'nun
329 uncu maddesindeki hükümler çerçevesinde sirket kendi hisse senetlerini satin
alabilir.

istirak ve Sirket Devir Alimlari
Madde 8:

Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kisinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün
olarak lisans sahibi sirket tarafindan devralinmak istenmesi halinde, birlesme izni
hakkinda Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu onayi alinir.

Bu maddenin uygulanmasinda Dogal Gaz Piyasasi Lisans Yönetmeligi 43' ncü
madde hükümleri uygulanir.

Yönetim Kuruluve Süresi
Madde 9:

Sirketin isleri ve idaresi Genel Kurul tarafindan Türk Ticaret Kanunu hükümleri
dairesinde kurucu hissedar temsilcileri arasindan seçilecek bes üyeden olusan bir
yönetim kurulu tarafindan yürütülür.

1- Mahmut Yilmaz

2- M.Nurettin Özdebir

3- Cahit Nakiboglu

4- Tahir Büyükhelvacigil

5- ismail Kadioglu

seçilmislerdir.

(T.C. Vatandaslik No: 32600283026 )
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Ilk yönetim kurulu üyesi olarak:
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Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yil için seçilebilirler. Ilk yönetim urulu ~ye~ri.

yil için seçilmislerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden
seçilebilirler.

Genel Kurullüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman degistirilebilir.

Sirketi Temsil ve ilzam -Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dagilimi:
Madde 10:

Sirketin yönetim ve disariya karsi temsili Yönetim Kurulu tarafindan verilecek bütün
belgelerin ve yapilacak sözlesmelerin geçerli olabilmesi için, bunlarin sirketin unvani
altina konmus ve sirketi ilzama yetkili iki kisinin imzasini tasimasi gereklidir. Sirketin
yönetim kurulu üyelerinin görev dagilimi Türk Ticaret Kanunu'nun 319 ncu maddesine
göre yapilir.

Yönetim kurulu, sirket islerinin idaresi için ortaklar arasindan veya disaridan bir
genel müdür tayin edebilir. Genel müdür, yönetim kurulunun yetkisine giren islerde
yönetim kurulunun kendisine devrettigi yetkilerle, Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu
mevzuati, kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve diger mevzuat çerçevesinde sirketi yönetir.
Genel müdür, yetkilerinden bir kismini astlarina devredebilir. Ancak, yetki devri genel
müdürün sorumlulugunu kaldirmaz.

Denetçiler ve Görevleri;
Madde 11:

Genel Kurul sirket hissedarlari arasindan veya bu hissedarlarin önerecegi
disaridaki kisiler arasindan, en çok üç yil için bir veya birden fazla Denetçi seçer.
Bunlarin sayisi besi geçemez.

Ilk denetçi olarak:

Necmi Baser T.C. Uyruklu (T.C. Vatandaslik No:13864814218 )

Mustafa Yagli T.C. Uyruklu (T.C. Vatandaslik No:30850370220)

Bir yil süre ile seçilmislerdir.
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayilan görevleri

yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul
Madde 12:

Genel Kurul toplantilarinda asagidaki esaslar uygulanir.
a) Davet Sekli: Genel Kurullar, olagan ve olaganüstü toplanirlar. Bu toplantilara

davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri
uygulanir.

b) Toplanti Vakti: Olagan Genel Kurul, sirketin hesap devresi sonundan itibftren
üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olaganüstü genel kurul toplahtilari
ise, sirket islerinin icap ettirdigi hallerde ve zamanlarda toplanir.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olagan ve olaganüstü genel kurul topl t~,_
hazir bulunan hissedarlarin veya vekillerinin bir hisse için bir oyu va g-rf~
kurul toplantilarinda, hissedarlar kendileri, diger hissedarlar ve ,/ <L'ri

tayin edecekleri vekil vasitasiyla temsil ettirebilirler. Sirkete, hi (Ja' '( aQ.'

~
"

vekiller kendi oylarind.~n. baska tems!1 ettikleri ~isseda~l~rin sahip. 'd -to ~,W1~.11.::
da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin seklinin Sanayi ~e,. T~r .-,,,
Bakanligi Komiser Yönetmeliginin 21. mad~. ki esasi' abi r_.1e~Ci.~düzenlenmesi sarttir. _
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d) Müzakere~in Yapilmasi ve Karar Nisabi: Sirket genel ktr5 M~i3IJ:.

Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde yazili hususlar müzakere
edilerek gerekli kararlar alinir. Genel kurul toplantilari ve bu toplantilardaki
karar nisabi, Türk Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplanti Yeri: Genel kurul sirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin
bulundugu sehrin elverisli bir yerinde toplanir.

Toplantida Komiser Bulunmasi:
Madde 13:

Olagan ve olaganüstü genel kurul toplantilarinda, Sanayi ve Ticaret Bakanligi
komiserinin bulunmasi ve toplanti tutanaklarini ilgililerle birlikte imza etmesi sarttir.
Komiser giyabinda yapilacak genel kurul toplantilarinda alinacak kararlar ve komiserin
imzasini tasimayan toplanti tutanaklari geçerli degildir.

ilan:
Madde 14:

Sirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci' maddesinin 4 üncü fikrasi
hükümleri sakli kalmak sartiyla sirket merkezinin bulundugu yerde çikan bir gazete ile
en az 15 gün evvel yapilir. Mahallinde gazete yayinlanmadigi takdirde ilan en yakin
yerlerdeki gazete ile yapilir.

Ancak genel kurulun toplantiya çagrilmasina ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun
368 nci maddesi hükmü gereginde ilan ve toplanti günleri hariç olmak üzere en az iki
hafta ewel yapilmasi zorunludur. Sermayenin azaltilmasina ve tasfiyeye ait ilanlari için
Türk Ticaret Kanunu'nun 397 nci ve 438 nci maddeleri hükümleri uygulanir.

Hesap Dönemi:
lYIadde15:

Sirket hesap yili, Ocak ayinin birinci gününden baslar ve Aralik ayinin sonuncu
günü sona erer. Fakat birinci hesap yili sirketin kesin olarak kuruldugu tarihten baslar ve
o senenin Aralik ayini sonuncu günü sona erer.

Karm Tespiti ve Dagitimi:
Madde 16:

Sirketin genel masraflari ile muhtelif amortisman bedelleri gibi sirketçe ödenmesi
veya ayrilmasi zorunlu olan miktar hesap yili sonunda tespit edilen gelirlerden
indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kari teskil eder. Bu suretle meydana gelecek
kardan ewela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrilir ve kalandan itfa edilmemis hisse
senetlerinin bedelleri ödenen kismina %5 oraninda birinci temettü verilmesine yetecek
miktar çikarilir. Geri kalan kismi genel kurulun tespit edecegi sekil ve surette dagitilir.
Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrilacak miktarlar~a, i . ci
temettü hissesi olarak hissedarlara dagitilmasi kararlastirilan ve kara istirak eden
kuruluslara dagitilan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466 nci maddesini 2 n
fikrasinin 3 numarali bendi geregince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklen~., _# "..

.* ~
Ana Sözlesmenin Degistirilmesi ~..~~\."C.* - "

Madde 17: ~. -L~Y.// .~.

Bu ana sözlesmede belirtilen faaliyet konularinda yapilacak degisi ikler (~n . .

Piyasasi Düzenleme Kurumunun onayini sunularak uygU

;f?
9Ö(' .. alinir. G: n~1 ~' ., ::

kabul edilen bu degisiklikler usulüne uygun olarak tasdi ticaret si 'ir~e . ()

~
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ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur. ~ . . 7, __~\
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ihtiyat Akçesi:
p'iiadde 18:

Sirket tarafindan ayrilan ihtiyatakçeleri hakkinda Türk Ticaret Kanunu'nun 466 nci
ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanir.

Kanuni Hükümler:
Madde 19:

Bu ana sözlesmede bulunmayan hususlar hakkinda Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanir.

Kurucular:

Adi Sovadi Temsil ettiöi OSB

MAHMUT YILMAZ Bursa Tic. ve San. Odasi OSB

M.NURETTIN ÖZDEBIR V. i ASO 1 nci OSB

CAHIT NAKIBOGLU i Gaziantep OSB

TAHIRBÜYÜKHELVACIGILV. i KonyaOrganizeSanayiBölgesi

iSMAIL KADIOGLU i Eskisehir Sanayi Odasi OSB

NECMIBASER iBursa InegölOSB

MUSTAFA YAGLI Çorum OSB

Imzasi


