
oRGE ENERJi ELEKTRiK TAAHnUTnNouivr $inxnri
Genel Kurulunun

Qahgma Bsas ve Usulleri Haklanda ig Yiinerge

ninincin6lUvr
Amag, Kapsam, Dayanakve Thnrmlar

Amag ve kapsam

MADDE 1- (l) Bu ig Y0nergenin amacr; Orge Enerji Elektrik Taahhiit Anonim $irketi genel kurulunun
galtgma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas scizlegme hiiktimleri gergevesinde belirlenmesidir. Bu
i9 Ycinerge; Orge Enerji Elektrik Taahhiit Anonim $irketinin tiim ola[an ve ola$aniistii genel kurul toplantilarmr
kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu ig Ycinerge, Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplanfllanmn Usul Ve Esaslan ile Bu
Toplantilarda Bulunacak Giiffiik Ve Ticaret Bakanlt$t Temsilcileri Hakkmda Yonetmelik hiikiimlerine uygun
olarak yonetim kurulunca haztrlanmrqtr.

Tanlmlar

MADDE 3- (l) Bu ig Ydnergede gegenl

a) Birleqim : Genel kurulun bir gtinliik toplanttsrm,

b) Kanun: l3/l/2011 tarihli ve 6102 saytlt Tiirk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birlegimin dinlenme, yemek arasl ve benzeri nedenlerle kesilen boliimlerinden her birini,
g) Toplanfl: OlaSan ve ola[aniistii genel kurul toplantrlanm,

d) Toplanfi baqkanltpt: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasma uygun olarak genel kurul
tarafindan toplanflyt ydnetmek iizere segilen toplantr bagkamndan, gere$inde genel kurulca segilen toplantr
bagkan yardtmcrsrndan, toplantr bagkamnca belirlenen tutanak yazmanrndan ve toplanfi baqkanmm gerekli
gdrmesi halinde oy toplama memurundan olugan kurulu,

ifade eder.

iriNci BOLUM
Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslarr

Uyulacak htikfimler

MADDE 4 - (1) Toplantt, Kanunun, ilgili mevzuatrn ve esas sozlegmenin genel kurula iligkin
hiikiimlerine uygun olarak yaprlrr.

Toplantl yerine giriq ve hazrrhklar

MADDE 5 - (1) Toplanu yerine, ydnetim kurulu tarafindan diizenlenen hazu bulunanlar listesine kayrth
pay sahipleri veya bunlarm temsilcileri, y<inetim kurulu iiyeleri, var ise denetgi, gorevlendirilmiq ise Bakanhk
temsilcisi ve toplantt bagkanhlrna segilecek veya gcirevlendirilecek kigiler girebilir.

(2) Toplanil yerine girigte, gergek kiqi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyannca kurulan
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik gostermeleri, gergek kigi pay sahiplerinin
temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte lamliklerini gcistermeleri, tiizel kiqi pay sahiplerinin temsilcilerinin de
yetki belgelerint ibraz etmeleri ve bu suretle hazr bulunanlar listesinde kendileri igin gosterilmig yerleri

^ imzalamalan garttr. 56z konusu kontrol iglemleri, yonetim kurulunca veya yonetim kurulunca gcirevlendirilen

\.. bir veya birden fazla yonetim kurulu iiyesince yahut yonetim kurulunca gdrevlendirilen kiqi voya kiqiler
\\r. \arafr naan yap r I rr.
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t (3) Tiim pay sahiplerini alacak qekilde toplantr yerinin hazrlanmasrna, toplantr srrasrnda ihtiyag

\a\fulacat< krrtasiyenin, dokiimanlann, araq ve gereglerin toplantr yerinde hazr bulundudmasrna iligkin gorevler

)dnetim kuru lunca yerine getirilir.
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Toplantmm agrlmasl

MADDE 6 - (1) Toplantr girket merkezinin bulundu[u yerde yada qirketin merkezinin bulunduSu qehrin

elveriqli bir yerinde ,cinceden ilan edilmig zamatda (Kanunun 416 nq maddesinde belirtilen ga{nsu toplantt
hiikiimleri sakltdtr) yonetim kurulu baqkaru ya da bagkan yardrmctst veya yrinetim kurulu iiyelerinden birisi
tarafrndary Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisaplann sa$andtlmrn bir tutanakla tespiti
iizerine agrlt.

Toplantr baqkanhfrnrn olugturulmast

MADDE 7- (1) Bu ig Yonergenin 6 ncr maddesi hiikmii uyannca toplantryr agan kiginin ycinetiminde
oncelikle cinerilen adaylat arasrndan genel kurulun ycinetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunlulu$u da
bulunmayan bir bagkan ve gerek goriiltirse bagkan yardtmctst seEilir.

(2) Bagkan tarafrndan en az bk tutanak yazmanr ve gerekli goriiliirse yeteri kadar oy toplama memuru
gorevlendirilir. (Elektronik genel kurul sistemininin kullanilmast halinde teknik islemlerin toplanfi antnda yerine
getirilmesi amacryla toplanfi baskant taraftndan uzman kiqiler gorevlendirilebilir .)

(3) Toplantr baqkanhlr, toplanfl tutanalrm ve bu tutanapa dayanak oluqturan di[er evrakr imzalama
hususunda yetkilidir.

(4) Toplantr bagkam genel kurul toplanttsmt yrinetirken Kanuna, esas sozlegmeye ve bu ig Ycinerge
hiikiimlerine uygun hareket eder.

Toplantr bagkanh[rnrn giirev ve yetkileri

MADDE 8 - (l) Toplantr baqkanltgt, bagkarun yonetiminde aqafirda belirtilen gorevleri yerine getirir:

a) Toplantrntn ilanda gosterilen adreste yaprhp yaptlmadr[rnr ve esas sozlegmede belirtilmigse toplantt
yerinin buna uygun olup olmadt[mr incelemek.

b) Genel kurulun toplanttya, esas sozlegmede gcisterilen qekilde, internet sitesi agmakla yiikiimlii olan
girketlerininternetsitesinde ve Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayrmlanan ilanla ga[nltp ga$rilmadt[mt, bu
ga[rrrun, ilan ve toplanfl giinleri harig olmak iizere, toplantt tarihinden en az ilct hafta <ince yaptltp yaprlmadr[tnt,
pay defterinde yazrh pay sahiplerine, onceden girkete pay senedi veya pay sahiplilini ispatlaycr belge vererek
adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantr giinii ile gtndem ve ilamn gtkttlt veya gftacalt gazetelerin iadeli
taahhiitlii mektupla bildirilip bildirilmedi[ini incelemek ve bu durumu toplanfl tutanalma gegirmek.

c) Toplantt yerine girig yetkisi olmayanlann, toplanttya girip girmediklerini ve toplantr yerine girigle ilgili
olarak bu i9 Ydnergenin 5 inci maddesinin ikinci fikrasrnda hiikiim altma altnan gorevlerin ytinetim kurulunca
yerine getirilip getirilmedifini kontrol etmek.

9) Genel kurulun, Kanunun 416 ncr maddesi uyannca ga$nstz toplanmasr halinde pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin tiimtiniin hazr bulunup bulunmadr[rm, toplanttrun bu gekilde yapilmasma itiraz olup olmadt$mt
ve nisabm toplanfi sonuna kadar korunup korunmadt$mr incelemek.

d) Degigiklige gidilmig ise deliqiklikleri de igeren esas sozleqmenin, pay defterinin, ycinetim kurulu ylltk
faaliyet raporunun, denetgi raporlannrn, finansal tablolann, giindemin, giiLndemde esas sozlegme defigikiiSi varsa
yonetim kurulunca hazrlanmry deliqiklik tasarlsmm, esas sozlegme de$iqikliEi Giiffiik ve Ticaret Bakanhfrmn
iztine tabi olmasr durumunda ise Bakanhktan ahnan izin yazrsr ve eki de$igiklik tasansmtn, yonetim kurulu
tarafindan diizenlenmiq hazr bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme irjzerine toplantrya ga[nlmrqsa bir onceki
toplantrya iliqkin erteleme tutanalrmn ve toplanflya iliqkin diSer gerekli belgelerin eksiksiz bir bigimde toplantt
yerinde bulunup bulunmadr[rm tespit etmek ve bu durumu toplanfl tutanaSmda belirtmek.

e)Hazt bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleteh veya temsilen genel kurula kattlanlann kimlik
kontroliinii itirazveyalizumizeine yapmak ve temsil belgelerinin do!ruluSunu kontrol etmek.

f) Murahhas iiyeler ile en az bir yonetim kurulu iiyesinin ve denetime tabi qirketlerde denetginin
toplantrda hazr ohtp olmadt[mr tespit etmek ve bu durumu toplanfl tutanalnda belirtmek.

g) Grindem gergevesinde genel kurul galqmalannt yonetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde
giindem drqrna grkrlmasmr onlemek, toplantr diizenini sa$lamak, bunun igin gerekli tedbirleri almak.

[) Birlegimleri ve oturumlarr agmak" kapatmak ve toplantryr kapatmak.

h) Miizakere edilen hususlara iligkin karar, tasan, tutanak, rapor, cineri ve benzeri belgeleri genel kurula

1 okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuqmak isteyenlere sciz vermek.

r) Genel kurulca verilecek kararlara iligkin oylama yaptrmak ve sonuglanru bildirmek

1) Toplantr igin asgari nisabm toplanttrun baqtnda, devammda ve sonunda muhafaza edilip edilmedifini,
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arm Kanun ve esas sozlegmede ongoriilen nisaplara uygun olarak altrup ahnmadrlrm g6zetmek.



j) Kanunun 428 rnci maddesinde belirtilen temsilciler tarafindan yaprlan bildirimleri genel kurula
a9ftlamak.

k) Kanunun 436 ncr maddesi uyannca, oy hakkrndan yoksun olanlann arulan maddede belirtilen
kararlarda oy kullanmalannt onlemek, oy hakkrna ve imtiyazh oy kullarumma Kanun ve esas sozleqme uyannca
getirilen her tiirlii smrlamayt gozetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi iizerine finansal tablolann miizakeresi ve buna
balh konulann goriigiilmesini, genel kurulun bu konuda karar almasrna gerek olmakszrn bir ay sonra yaprlacak
toplantrda goriigiilmek iizere ertelemek.

. m) Genel kurul gahgmalanna ait tutanaklann diizenlenmesini safilamak, itirazlart tutana[a gegirmek,
karbr ve tutanaklart imzalamak, toplantrda alman kararlara iliqkin lehte ve aleyhte kullamlan oylan higbir
tereddiide yer vermeyecek gekilde toplanfl tutanagmda belirtmek.

n) Toplanil tutana[tnt, yonetim kurulu ytlltk faaliyet raporunu, denetime tabi girketlerde denetEi
raporlanm, finansal tablolan, hazr bulunanlar listesini, giindemi, onergeleri, varsa segimlerin oy kAlrtlarrm ve
tutanaklannt ve toplantryla ilgili trim belgeleri toplanfl bitiminde bir tutanakla hazrr bulunan ycinetim kurulu
iiyelerinden birine teslim etmek.

Giindemin giiriigiilmesine gegilmeden 6nce yaprlacak iglemler

MADDE 9 - (l)Toplanu bagkam, genel kurula toplantr giindemini okur veya okutur. Bagkan tarafindan
giindem maddelerinin gciriiqiilme srraslna iligkin bir degigiklik cinerisi olup olmadt[t sorulur, eger bir oneri varsa
bu durum genel kurulun onayma sunulur. Toplantrda hazr bulunan oylann go$unlu$unun karanyla gtindem
maddelerinin goriiqiilme srrasr degiqtirilebilir.

Giindem ve giindem maddelerinin g0riiqiilmesi

MADDE 10 - (1) Olafan genel kurul giindeminde aqa[rdaki hususlann yer almasr zorunludur:

a) Agilry ve toplanfl baqkanhlrmn oluqturulmasr.

b) Yonetim kurulu ytlltk faaliyet raporunun, denetime tabi girketlerde denetgi raporlanmn ve finansal
tablolartn g<iriiEiilmesi.

c) Ycinetim kurulu iiyeleri ile varsa denetgilerin ift:iralan.

9) Siiresi dolan yonetim kurulu iiyeleri ile denetime tabi girketlerde denetginin segimi.

d) Yonetim kurulu iiyelerinin ilcretleri ile huzur hakkt, ikramiye ve prim gibi haklarrmn belirlenmesi.

e) Kdnn kullamm geklinin, daltttmrrun vekazang paylan oranlarrnrn belirlenmesi.

f) Varsa esas scizleqme deliqikliklerinin goriiqiilmesi.

g) Gerekli gortilen di[er konular.

(2) Olalaniistii genel kurul toplanlsmm giindemini, toplanil yaprlmasrnt gerektiren sebepler olugturur.
(3)Agagtda belirtilen istisnalar dtgrnda, toplantr giindeminde yer almayan konular goriigiilemez ve karara

ballanamaz:

a)Ortaklann tamamrrun hazr bulunmast halinde, giindeme oybirli$i ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyannca, herhangi bir pay sahibinin ozel denetim talebi, giindemde yer ahp
almadtlma baktlmakszm genel kurulca karara ba$lanr.

c)Yonetim kurulu iiyelerinin gorevden ahnmalan ve yenilerinin segimi hususlan, yrl sonu finansal
tablolann miizakeresi maddesiyle ilgili sayrhr ve giindemde konuya iliqkin madde bulunup bulunmadrpma
bakrlmaksrzrn istem halinde do!rudan goriigiilerek karar verilir.

9) Giindemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, baglthk ytikiimiiniin ihlali, birgok qirkette
iiyelik sebebiyle gorevin ifasrnda giigliik, gegimsizlik, niifuzun kotiiye kullamlmasr gibi hakh sebeplerin varhlr
halinde, yonetim kurulu iiyelerinin gorevden altnmast ve yerine yenilerinin segilmesi hususlan genel kurulda
haztr bulunanlann oy goklu$uyla giindeme almr.

(4) Genel kurulda miizakere edilerek karara ballanmrq grindem maddesi, hazr bulunanlann oy birligi ile
\
\\ ka ra r ve r i I med ikge yeniden goniqiiliip kanr a b allanamaz.

\r, . X (5) Yaprlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple BakanhkEa, qirket genel kurulunda goriiqiilmesi
\Snbh'.konular siindeme ko nulur.

\ \ \

N t6l Gtindem, genel kurulu toplantrya ga$ran tarafindanbelirlenir.
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MADDE 11 - (1) Goriiqiilmekte olan giindem maddesi iizerinde soz almak isteyen pay sahipleri veya
diger ilgililer durumu toplantt baqkanh$rna bildirirler. Bagkanltk sciz alacak kigileri genel kurula agrklar ve
bagr,uru srasma grire bu kiqilere soz hakkr verir. Kendisine soz srasr gelen kigi, toplantr yerinde bulunmuyor ise
soz hakkmr kaybeder. Konugmalar, bunun igin ayrrlan yerden, genel kurula hitaben yapdrr. Kigiler kendi
aralarrnda konugma sualarmr defigtirebilirler. Konugma siiresinin smrlandnlmasr halinde, srasr gelip
konugmasmr yapan bir kigi, konugma siiresi doldulu zaman, ancak kendinden sonra konugacak ilk kigi konugma
hakkmr verdi[i takdirde konugmasrm, o kiqinin konuqma siiresi iginde tamamlamak koguluyla siirdiirebilir. DiSer
bir bigimde konuqma siiresi uzattlamaz.

(2) Toplantr bagkarunca, goriiqiilen konular hakkrnda agtklamada bulunmak isteyen yonetim kurulu
iiyeleri ile denetgiye srray'a bakrlmaksrztn soz verilebilir.

(3) Konuqmalann stresi, baqkarun veya pay sahiplerinin cinerisi iizerine, giindemin yo$unlufu,
goriiqiilmesi gerekli konulann gokluSu, cinemi ve soz almak isteyenlerin saylslna g<ire genel kurulca
kararlaqtriltr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, cince konuqma siiresinin srnrlanmaslrun gerekip
gerekmeyecelini ve sonra da siirenin ne olacalt konularmda, ayfl ayfl oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 rtci maddesi uya.rrnca genel kurula elektronik ortamda katrlan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin gortig ve onerilerini iletmelerine iligkin olarak amlan madde ve alt diizenlemelerde belirlenmig
usul ve esaslar uygularur.

Oylama ve oy kullanma usulii

MADDE 12 - (l) Oylamaya baglamadan once, toplantt bagkant, oylanacak konuyu genel kurula agrklar.
Bir karar taslalmm oylamast yaprlacak ise, bu yazrh olarak saptarup okunduktan sonra, oylamaya gegilir.
Oylamaya gegileceli agtklandtktan sonra, ancak usul hakkmda soz istenebilir. Bu srrada, talep etmesine ra$men
kendisine soz verilmemig pay sahibi varsa, hatrlatmasl ve Baqkanca doSrulanmast koquluyla konugma hakhm
kullanrr. Oylamaya gegildikten sonra sciz verilmez.

(2) Toplantrda g<iriigiilen konulara iligkin oylar, el kaldrrmak veya ayala kalkmak ya da ayn ayn kabul
veya ret denilmek suretiyle kullamlrr. Bu oylar toplanfl baqkanltlmca saytln Gerekti$inde, bagkanhk, oy
sayrmmda yardtmcr olmak iizere yeter saytda kiqiyi gorevlendirebilir. El kaldrmayanlar, ayapa kalkmayanlar
veya herhangi bir qekilde beyanda bulunmayanlar "re|" o1u vermig saytlr ve bu oylar defierlendirmede ilgili
kararrn aleyhinde verilmig kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyannca genel kurula elektronik ortamda ka1ulan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin oy kullanmalarrna iligkin olarak anrlan madde ve alt diizenlemelerde belirlenmig usul ve esaslar
uygulantr.

Toplantr tutana[mm diizenlenmesi

MADDE 13 - (1) Toplantr baqkamnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlann sahip olduklan
paylarr" gruplan, saytlan ve itibari de$erlerini gcisteren hazrr bulunanlar listesi imzalanlr, genel kurulda sorulan
sorulann ve verilen cevaplann ozel olarak, alman kararlann ve her bir karar igin kullantlan olumlu ve olumsuz
oylann sayrlanrun tutanakta agrk bir gekilde gosterilmesi ile tutanafrn Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen
esaslara uygun olarak diizenlenmesi sa$lamr.

(2) Genel kurul tutana[r toplantr yerinde ve toplant srrasrnda daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklr
qekilde mtrekkepli kalem kullamlmak suretiyle el yaastyla diizenlenir. Tutanafrn bilgisayarda yazlabilmesi igin
toplanil yerinde gfttilarm ahnmasrna imk6n sa$ayacak bir yazrarnrn olmasr qarttr.

(3) Tutanak en az r1<r niisha halinde diizenlenir ve tutanafm her sayfasr, toplanil bagkanhgr ile katrlmrg
olmasr halinde Bakanltk temsilcisi tarafindan imzalanlr.

(4) Tutanakta; qirketin ticaret unvam, toplantr tarihi ve yeri, girketin paylanmn toplam itibari deleri ve
pay adedi, toplantrda asaleten ve temsilen olmak iizere temsil edilen toplam pay adedi, katilmtgsa Bakanltk
temsilcisinin adr ve soyadt ile gorevlendirme yazrsmrn tarih ve sayrsl, toplanfi ilanh yapiltyorsa davetin ne
surette yaplldt[t, llansrz yapiltyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplanttda alman kararlara iligkin oy miktarlan, hiEbir tereddiitte yer vermeyecek qekilde rakamla ve

(6) Toplanttda ahnan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanafa gegirtmek isteyenlerin adt,

ladr ve muhalefet gerekgeleri ttiana$ayanlr.

(7) Muhalefet gerekgesinin yaztlt olarak verilmesi halinde, bu yazt tutana$a eklenir. Tutanakta,
muhalefetini belirten orta[rn veya temsilcisinin adt, soyadt yaalr ve muhalefet yazlsmm ekte oldu[u belirtilir.
Tutanaga ekle$en muhalefet yazst toplanil bagkanltlt ve kattlmtgsa Bakanhk temsilcisi tarafindan imzalann.
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Toplantr sonunda yaprlacak iqlemler

MADDE 14- (1) Toplanfl bagkant, toplanfi sonunda tutanalmrn bir niishasmr ve genel kurulla ilgili diger
tiim evrakr toplanfida hazr bulunan ytinetim kurulu iiyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasrnda
diizenlenecek ayrr bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yonetim Kurulu, toplantr tarihinden itibaren en geg on beq giin igerisinde, tutanalrn noterce
onaylanmtg bir suretini ticaret sicili miidiirliiliine vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususlan
tescil ve ilan ettirmekle yiikiimliidiir.

., (3) Tutanak, internet sitesi agmakla yiiktimlii olan girketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geg beg
gtin igerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplanfl bagkam ayrrca, hazr bulunanlar listesinin, giindemin ve genel kurul toplanl tutanagmn bir
niishastnt katrlmrg olmasr halinde Bakanltk temsilcisine teslim eder.

Toplantrya elektronik ortamda katrlma

MADDE 15- (l) Genel kurul toplantsma Kanunun 152'7 nci maddesi uyannca elektronik ortamda
katilma imkdnt tarundt$r durumda yrinetim kurulunca ve toplantr baqkanltlmca yerine getirilecek iglemler
Kanunun 1527 nci maddesi ve ileili mevzuat dikkate almarak ifa edilir.

UQUNCU BOLUM

Qegitli Hiikiimler

Bakanhk temsilcisinin katrhmr ve genel kurul toplantrsrna iligkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanltk temsilcisinin kattltmt zorunlu olan toplantrlar igin temsilcinin istenmesine ve
bu temsilcinin g<irev ve yetkilerine iliqkin Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplantrlarrrun Usul ve Esaslan ile
Bu Toplanillarda Bulunacak Giiffiik ve Ticaret Bakanhft Temsilcileri Hakkrnda Yonetmelik hiikiimleri sakhdr.

(2)Genel kurula katilabilecekler ve hazr bulunanlar listesinit haztlawnastnda, genel kurulda kullamlacak
temsil belgeleri ile toplanfi tutana[tntn diizenlenmesinde birinci fikrada belirtilen Yonetmelik hiikiimlerine
uy'ulmasr zorunludur.

ig Yiinergede dngiiriilmemig durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantllarda, bu ig Ycinergede ongoriilmemiq bir durumla kargrlagrlmasr halinde genel
kurulca verilecek karar doirultusunda hareket edilir.

ig Yiinergenin kabulii ve defiqiklikter

MADDE 1S - (l) Bu i9 Yonerge Orge Enerji Elektrik Taahhiit Anonim $irketi genel kurulunun onay ile
ycinetim kurulu tarafindan yiiriirliige konulur, tescil ve ilan edilir. ig Yonergede yaprlacak deligiklikler de almr
usule tabidir.

iq Yiinergenin yiiriirliiIii

MADDE 19 - (l) Bu iE onerge , Orge Enerji Elektrik Taahhiit Anonim $irketi'nin 28.03.2013 tarrhli
p, Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilant tarihinde yiiriirliige girer.genel kurul toplantrsmda kabul
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