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ANA SÖZLESMESi 15 NiSAN.'Kurulus:
Madde 1:

Asagida unvanlari, ikametgahiari ve uyruklari yazili Organize Sanayi Bölgeleri
Tüzel Kisiliklerinden olusan kurucular arasinda, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim
sirketlerin ani suretle kuruluslari hakkindaki hükümlerine göre "Anonim Sirket" teskil
edilmistir.
Sira No 1:

Kurucunun Unvani
Ikametgah Adresi
Uyrugu

Sira No 2:
Kurucunun Unvani
Ikametgah Adresi
Uyrugu

Sira No 3:
Kurucunun Unvani
ikametgah Adresi
Uyrugu

Sira No 4:
Kurucunun Unvani
Ikametgah Adresi
Uyrugu

Sira ~o 5:
Kurucunun Unvani
Ikametgah Adresi
Uyrugu

Sira No 6:
Kurucunun Unvani
ikametgah Adresi
Uyrugu

Sira No 7:
Kurucunun Unvani
Ikametgah Adresi
Uyrugu

: Bursa Ticaret ve Sanayi Odasi Organize Sanayi Bölgesi
: MaviCadde 2 nci Sokak No:2 Bursa
:T.C.

: Eskisehir Sanayi Odasi Organize Sanayi Bölgesi
: Eskisehir-Ankara Karayolu 10 Km.26110-Eskisehir
: T. C.

: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
:OSB Bölge Müdürlügü Baspinar-Gaziantep
:T.C.

: Ankara Sanayi Odasi 1 nci Organize Sanayi Bölgesi
: Ankara Ayas Karayolu25. KmSincan-Ankara
:T. C.

: Bursa InegölOrganize Sanayi Bölgesi
: OSB Müdürlügü Inegöl-Bursa
:T. C.

: Konya Organize Sanayi Bölgesi
: B.Kavacik Mahallesi Evrenköy Cad. 12 Selçuklu-Konya
:T. C.

: Çorum Organize Sanayi Bölgesi
: Ankara Karayolu 12 Km. Çorum
:T.C.

Sirketin Unvam:
Madde 2:
Sirketin unvani OSB DOGALGAZ ANONiMSiRKETi 'dir.
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Amaç ve Konu:
Madde 3:

Sirketin kurulus amaci sunlardir:
Sirket, 4646 sayili Dogal Gaz Piyasasi Kanun geregi, Enerji Piyasasi

Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayimladigi yönetmelik, teblig ve kararlar ile bu
Kanunun Geçici 2. maddesi dogrultusunda dogal gaz ithalat ve toptan satis
faaliyetleriningerçeklestirilmesiamaciylakurulmustur.

Sirket, amaçlarini gerçeklestirebilmek amaciyla, asagida belirtilen konularda
faaliyet gösterir.
1) ithalat yoluyla dogal gaz ve sivilastirilmis dogal gaz (LNG) temin etmek, temin

ettigi dogal gazi depolamak, toptan satisini yapmak veya ihracatçi sirketlere satis
sözlesmesi ile devretrnek, serbest tüketicilere, serbest tüketicilik vasfini kazanan
organize sanayi bölgelerine ve ihracat lisansi almak kaydiyla yurt disina
pazarlamak, .

2) Yillik ihtiyaçlari ve mevsimsel degisiklikleri de dikkate alarak arz ve ithalat
planlamasi, programli, etkin, güvenli ve verimli isletmecilik yapmak,

3) 4646 Sayili Dogal Gaz Piyasasi Kanunu ve diger mevzuata uygun sekilde dogal
gaz ve sivilastirilmis dogal gaz (LNG) ithalati, depolanmasi ve toptan satisi
faaliyetlerini gerçeklestirmek için dogal gazi satin almak ve satmak için gerekli
olan her türlü is ve islemleri gerçeklestirmek,

4) Dogal gaz iletim sirketleri ile EPDK tarafindan belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde tasima sözlesmeleri yapmak,

5) Dogal gaz piyasasina iliskin kanun, yönetmelik, teblig, genelge, kurul kararlari ile
sirketin amaç ve faaliyet ile ilgili alinacak lisanslar kapsaminda her nevi tesis ve
gayrimenkulleri almak, satmak, insa etmek, kiralamak veya kiraya vermek, is ve
islemleri yapmak,

6) Dogal gaz ithalat ve depolamasi ile ilgili tesislerin projelendirilmesi, yapimi ve
isletmeciligi için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt
içinden ve yurt disindan satin almak, aldirmak, imal etmek veya ettirmek,

7) Faaliyet alanindaki konularda egitim, arastirma ve gelistirme, çalismalari yapmak,
yaptirmak, bu konuda hizmet vermek, yaptigi hizmet ve üretimlerin kalite ve
güvenlik kontrollerinin yapilmasini saglamak ve bu amaçla gerekli tesisleri
kurmak,

8) Sirketin; emniyetli, verimli ve mali açidan güçlü bir sekilde çalismasini saglamayi
amaçlayan mali, idari, ticari, hukuki ve teknik politikalarina uygun hareket etmek,

9) Sirket isleri için iç ve dis piyasalardan kisa, orta ve uzun vadeli istikraz
sözlesmeleri akdetmek, emval ve kefalet kredileri, ihracat kredileri, açik krediler,
senet üzerine avans kredileri, emtia üzerine avans kredileri, banka teminat
mektubu ve benzeri krediler temin etmek ve ödemek, bankalar ve finans kurumlari

nezdinde hesaplar açmak, kapatmak, sözlesmeler akdetmek veya fesih etm7,
tapu ve vergi daireleri, belediyeler ve resmi ve özel kurum, kurulus ve kisi1er
nezdinde her türlü is ve islemleri yapmak,

10) Sirket amacini gerçeklestirmek için; her türlü makine, araç gereç, t sis ve
gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, k. alamak,
gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükell iyeti, kat
mülkiyeti, kat irtifaki tesis ve fek etmek ve bu sayilanlar üzerinde hef~.,.~~m
sahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgyp: .
daireleri nezdinde ifraz, tevhit ~e parselasyon ile ilgili her türlü '1
islemlerde bulunmak,
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11) Sivilastirilmis dogal gaz (LNG) ithal etmek, depolama ve ihti~aç duyulan diger
tesisleri kurmak ve isletmek,

12)Faaliyet alanina giren konularda, 4646 sayili Dogal Gaz Kanunu ve diger
mevzuatta öngörülen diger isleri yapmak,

13) Yukarida gösterilen konulardan baska ileride sirket için faydali ve lüzumlu baska
islere girisilmek istendigi takdirde teklif Ene~i Piyasasi Düzenleme Kurumu'nun
görüsü alindiktan sonra yönetim kuruluna oyuna sunulur. Yönetim kurulunun teklifi
üzerine keyfiyet genel kurulun oyuna sunulur ve bu yolda karar alindiktan sonra
sirket bu isleri ancak Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu'nun karari onamasi kaydi
ile yapabilir.

Sirketin Merkezi ve Subeleri:
Madde 4:

Sirketin merkezi Ankara'dir. Adresi Tunus Caddesi No: 5/6 Bakanliklar-
ANKARA'dir. Adres degisikliginde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrica Sanayi ve Ticaret Bakanligi'na bildirilir. Tescil
ve ilan edilmis adresinden ayrilmis olmasina ragmen, yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemis sirket için bu durum fesih sebebi sayilir. Tescil ve ilan edilmis adrese
yapilantebligatsirketeyapilmis sayilir. TicaretSicil Memurlugunatesciletmeksartiyla
yurt içinde ve disinda subeler açabilir.

Sirketin Süresi:
Madde 5:

Sirketinsüresikesinkurulusundanbaslamaküzeresüresizdir. Bu süre Sanayi
ve Ticaret Bakanligindan izin alinmak ve ana sözlesme degistirilmek suretiyle
kisaitilabilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i:
Madde 6:

Sirketin sermayesi 4.000.000.- (Dört milyon) TL kiymetindedir. Bu sermaye her
biri 1.000.-(Bin) TL kiymetinde 1. Tertip 4.000 hisseye ayrilmistir. Sermayenin ortaklar
arasinda dagilimi asagidaki gibidir.

Hissedarin Unvani : Bursa Ticaret ve Sanayi Odasi Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 2.260

Nakdi Sermaye Tutari:2.260.000,- TL.
Toplam Sermaye : 2.260.000,- TL.

Hissedarin Unvani : Eskisehir Sanayi ve Ticaret Odasi Organize Sanayi
Bölgesi

Hisse Adedi : 230

Nakdi Sermaye Tutari: 230.000,- TL.
Toplam Sermaye : 230.000,- TL.

Hissedarin Unvani : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 100

Nakdi Sermaye Tutari: 100.000,-
Toplam Sermaye : 100.000,-

(l " o/.~.
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Hissedarin Unvani : Ankara Sanayi Odasi 1 nci Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 1.285

Na!<diSermaye Tutari: 1.285.000,- TL.
Toplam Sermaye : 1.285.000,- TL.

Hissedarin Unvani : Bursa inegölOrganize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 85

Nakdi Sermaye Tutari: 85.000,- TL.
Toplam Sermaye : 85.000,- TL:

Hissedarin Unvani : Konya Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 30

Nakdi Sermaye Tutari: 30.000,- TL.
Toplam Sermaye : 30.000,- TL

Hissedarm Unvani : Çorum Organize Sanayi Bölgesi
Hisse Adedi : 10

Nakdi Sermaye Tutari: 10.000,- TL.
Toplam Sermaye : 10.000,- TL

Toplam 4.000.000.- (Dört milyon) TL olan sirket sermayesinin tamami nakdi
sermayedir.

Nakit olarak taahhüt edilen sermayenin %'ü tescil tarihinden itibaren üç ay
içerisinde, kalani ise üç yil içerisinde ödenecektir. ihtiyaçlara paralelolarak Yönetim
Kuruluna daha erken ödemeye davet yetkisi verilmistir.

Hisse senetlerinin tamami nama yazilidir.

Hisse Senetleri:
Madde 7 :
A)Genel Hükümler:

Hisselerin tamami nama yazilidir. Nama yazili hisse senetlerinin sahiplerinin
tespitindepaysahipleridefterineitibarolunur.

Bu paylar, hisse senetleri çikarilincaya kadar muvakkat ilmühaberler ile temsil
olunurlar.Yönetim Kurulu,hisse senetleriningerektigindebirden fazla hisseyitemsil
edenkupürlerhalindedüzenlenmesinikararlastirabilir.
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B)Sirketin Hisselerinin Devri: \: 1'5 NiSAN ...
1. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve 4646 sayili Dogal Gaz Piyasasi

Kanunu ile bu Kanun uyarinca yayimlanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Onay
aJinmak sarti ile nama yazili hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile gerçeklesir.
Devir-islemi, pay defterine kaydedilir ve ayrica hisse senedi üzerine islenir.

2. Sirketin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasini temsil eden paylarin, dogrudan
veya dolayli olarak bir gerçek veya tüzel kisi tarafindan edinilmesi ile bir ortaga ait
paylarin tüzel kisilik sermayesinin yüzde onunu asmasi sonucunu veren pay
edinimleri ve/veya bir ortaga ait paylarin yukaridaki oranlarin altina düsmesi
sonucunu veren pay devirleri her defasinda Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu
onayina tabidir.

3. Bu maddenin B/2 hükmü oy hakki edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde
de geçerlidir. Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu onayi, hisseyi devralan gerçek
vff}ya tüzel kisinin, lisans basvurusu sirasinda tüzel kisinin ortaklari için aranan
s~rtlari tasimasi kaydiyla verilir. Bu fikra hükmü, tüzel kisi ortagin yönetim ve
denetimi belirleyen sermaye paylarinin bir baska tüzel kisiye ait olmasi halinde,
gerçek kisi ortak ya da ortaklari kapsayacak sekilde uygulanir.

4. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerine imtiyaz
tesisi, imtiyazin kaldirilmasi veya intifa senedi çikarilmasi da, hisse oranlarina
bakilmaksizin Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu onayina tabidir.

S.Sirketin sermayesinin dogrudan veya dolayli olarak yüzde on veya daha fazlasina
ya da bu oranin altinda olsa dahi yönetim ve denetim kurullarina üye belirleme
imtiyazi veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakki
elde eden gerçek veya tüzelkisilerin lisans basvurusu sirasinda tüzel kisinin
ortaklari için aranan sartlari tasimasi zorunludur. Bu maddenin uygulanmasinda
Dogal Gaz Piyasasi Lisans Yönetmeligi 42 nci madde hükümleri uygulanir.

6"Sirket hisselerini kendi bagli kurulusu olmayan ve üçüncü bir tarafa ("Devralan")
satmak veya devretmek isteyen bir hissedar ("Devreden"), söz konusu hisselerle
ilgili olarak diger hissedarlara ("Diger Hissedarlar") asagidaki sekilde ön alim hakki
verecektir.
a) Devreden, satilacak veya devredilecek hisselerin ("Teklif Edilen Hisseler")

sayisini, muhtemel devralanin kimligini, her bir hisse fiyatini ve muhtemel
devrin diger sartlarini belirten bir yazili bildiriyi ("Devir Bildirisi") taahhütlü
mektupla diger hissedarlara gönderilecektir. Muhtemel devir isleminin iyi niyet
ilkelerine dayanmasi gerekir. Devreden, talep üzerine, devralanin teklif edilen
hisseleri satin almak için teklif ettigi veya kabul ettigi sartlari ve devralanla ilgili
olarak herhangi bir hissedarin makulolarak talep ettigi ilave bilgileri içeren
dokümanlarin bir kopyasini diger hissedarlara verecektir.

b) Devir Bildirisi'nin alinmasini izleyen on bes (15) gün içinde, diger hissedarlar
tekUf edilen hisseleri devir bildirisinde belirtilen fiyat ve sartlara satin almak
isteyip istemediklerini yazili olarak devredene bildireceklerdir.

c) Teklif edilen hisselerin diger hissedarlar tarafindan 6 (b) No.lu maddeye u un
olarak satin almak istenmesi durumunda devreden bu hisseleri diger

hjsseda.rlaras~tacaktir. Teklif e~ilen .hissel~ribirde~yfazla. hissedar: \1~1'-' ~.
almak istemesi durumunda teklif edilen hisseler diger hissedari F t'q€y ii'

bildirisinin tarihi itibariyle sirket'teki hisseleri oraninda bu hissedari \~. S",.. ~ p '\\.

edilecektir. i _\ Ai ,:7 ",t

d) Teklif edilen hisseleri satin alan diger hissedarlar teklif edilen~'hj,Ss~ieti:,. ~
tamamini satin alma islemini devir bildirisinin alinmasini izleyen altmi ~(691~r.; .~.."_
içinde tamamlamak zorundadirlar. Bu süre, resmi onaylarin alinmasi içi' et ii ~

süre kadar yönetim kurulu tarafindan i.iz9illir.
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