
oDA; ELEKTRıK ÜRET\M sANAYi TıçARET A.s. 2072 YILı FAAL|YET RAPoRUDUR

25.O2.20T3

7-l GENEL BİLGİLER

A- l Raporun ilqili olduğu hesap dönemi :07.01.2a1-2 - 31-.72.2012

B- ) Sirketin:

Ticaret unvoil : oDAŞ ELEKTRıK Üarrİnı SANAYİTİ,ARET A.Ş.

Tİcaret sicilİ numordsı : 748692

Merkez Adres ve iletişim : Altunizode Kısıklı Cd. Aköz iş Merkezi No:14/1 A Blok

Kat:3 D : 8 Ü sküd a r/i sto n bu l

Tel:02L6 474 14 74 Foks:0276 474 04 74

Şuhe Adres ve iletışİm :Nokta Köyü, Kesmetepe Mevkii Merkez/istonbul

Tel:0474 347 08 89 Faks:0474 341- 07 35

Şirket İnternet Sitesİnİn Adresi : www.odosenerii.com'tr

C- ) Sirketİn oraanizasvon. sermqve ve ortoklık vapılorı İle bunlora ilişkin hesop dönemi icerisindeki
değişİklikler:

Mevcut orta kI ık Ya pısı :

Hİsse Sdhibi ve

T.C.Kimlİk No

Nominal

Değer

Hisse Adedİ Hİsse Değeri

Korkut öZAL

T.C. Kimlik No: 38950616732

L,00 TL L2.000.000 Adet 72.000.000,00 TL

Abd u l kadi r Bd hdtti n ÖZAL

T.C. Kimlik No: 3894461"6360

7,00 TL 9.000.000 Adet 9.000.000,00 TL

Burok ALTAY

T.C. Kimlik No: 30799909994

7,OO TL 9.000.000 Adet 9.000.000,00 TL

TOPLAM 30.ooo.ooo 30.000.000 TL

Rwat#



28.og.2oL2 tarihi itibariyle şirket ortaklarından Hidro Kontrol Elektrik Üretİm Sanayi A.Ş.,

şirketteki 300.000 TL değerindeki 300.000 adet hissesinin tamamını ABDULKADiR BAHATIıN

ÖzAra devir etmiştir.

28.og.2oL2 tarihi itibariyle şirket ortaklarından öztay Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.,

şirketteki 300.000 TL değerindeki 300.000 adet hissesinin tamamını BURAK ALTAY'a devir

etmiştir.

organizasvon Seması:
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D- I Varsa İmtivazlı pavlaro ve oavların ov haklarına İIİskİn acıklomdlar:

iıgııı hesop dönemine ilişkin imtiyazlı poy ve oy hakkı bulunmomoktadır.
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Adı Sovadı Görevi

K)RKUT öZAL YONET|M KURULU BAŞKAN|

ABDU LKADı R BAHATT|N OZAL Y1NET.M KURULU ÜYES|

BURAK ALTAY YONETIM KURULU UYESI

E- l Yönetim orqonı. üst düzev vöneticİlerİ ve personel sdvısı İIe ilqİIi biloİIer:

Yönetim orqanı:

Üst Düzev Yöneticiler:

Personel Savısı:

iıgiIi hesop döneminde şirket personel sayısı 29'dur.

F- l Varsa: sirket aenel kuruluncd verilen izİn cercevesİnde vönetİm orqonı üvelerİnİn sİrketle kendisi
veva boşkosı adıno voptığı islemler İIe rekabet vosağı kapsamındakİ foolivetleri hakkında bilailer:

iügiıi hesop dönemİnde böyle bir faaliyet butunmamaktadır.

Adı Sovadı Görevi

ADEVIYE DEMIR PEKMEZCI GR|JP MUHASEBE MÜDÜRÜ

MELIH YUCEYURT GRUP FINANS MUDURU

AV. NıLAY NALÇA MALK)Ç HıJKlJK VE REiMi itiŞxitrn YoNETMENi

AYSIN K0ŞAN G R U P iıvsıırı KAY N AK LAR ı M Ü D Ü R Ü
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2J Yönetim orqanı üveleri İle üst düzev vöneticİIere sağlanan malİ haklar-

al SaElonan huzur hakkı. ücret' prim' ikramive, kdr pavı aibi mali menfaatlerin toplom tutarları:

iügili hesap döneminde yönetim organı üyelerine toplom brüt 764.846,58 TL huzur hakkı, ücret moli

menfootleri sağlonmıştır.

ilgİli hesop döneminde üst düzey yöneticilere toplam brüt 20.448 TL tıuzur hokkı, ücret mali

menfoatleri sağIanmıştır.

b| Verilen ödenekler. volculuk' konaklamo ve temsil aİderleri ile ovni ve nakdi imkdnlar. siqortalar ve

benzeri temİnatların toplom tutarlorına İliskin bilaİler:

ilgili hesap döneminde Yönetim organl üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilmiş ödenekler, yolculuk,

konaklamo ve temsil giderleri ile oyni ve nakdi imkdnlar, sigortalar ve benzeri temİnatlar

bulunmamaktodır.

3J Sirketin aroştırma ve qeliştirme çalışmoları:

iıgiıİ hesap döneminde Şirketin araştırma ve gelİştirme çalışmosı bulunmomoktodır.

4-l Sirket faalivetleri ve İaalivetlere ilİskin önemli qelİsmeler'

a) Şİrketin ilqili hesap döneminde vopmıs olduğu vatırımIora ilişkin bilqiler:

odoş I DoğalGaz Kombİne Çevrİm Santroli

Şanlıurfa ili Harran ovosı Nokto Köyü Mevkiinde yer alan oDAŞ l Doğalgaz Kombine Çevrİm Santroli,

2012 itiborİyle 2 oşamada 128 MW kurulu güce sohiptir. Enerjiverimliliği kopsomında değerlendiriIen

ve 2013 Temmuz döneminde sonlandırılmosı plonlonan, yotırım aşomasındaki kombine çevrim ünitesi

ile kapasite 1"40 MW kurulu güce ulaşacoktır. Sontralİn lisansı 150 MW olup, eksİk kalan L0 MW' lık

kısmın otıl ısı ve gijneş enerjisi kullanılarok değerlendirilmesi ile ilgili ön çalışmalar yapılmoktodır.

Enerji Piyasosı Düzenleme Kurulu'nun 14/07/201-1 tarihli ve 332j-2 sayılı kararı İIe oDAŞ'a üretim

lisansı verilmiştİr. Lisansın süresi L4/07/201L tarihinden itiboren 49 yıl sürelidir.

Elektrik santrolİnİn üretİm birimleri, yedİ adet yaklaşık L9 MW'Iık goz motoru ve bir adet yokloşık 12

MW'lık buhar türbininden oluşmaktadır. Üretim santrolİ basit çevrİm üretimde yakloşık %46,5

verimlilik ile Türkiye' deki diğer doğolgaz çevrim sontralleri arqsında ön plono çıkmoktadır. Basİt

çevrimde ulaştığı bu verimlilik oranı ile hem bölgesel hem de ulusol enterkonnekte sisteminİn elektrik

ihtiyocıno çok hızlı ve verimli şekilde cevap vermektedir. Bu esnek kabiliyet üretim korlılığını

orttırmoktadır. Temmuz 201j İtibari ile kombine çevrim üretİme geçtikten sonro verimlilik %49

ordnIno çıkocoktır.
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il Sirketin iç kontrol sistemive iç denetim faolivetleri hakkındo bilailer ile vönetim orqonının bu

konudaki aörüsü:

Şirket İtgiti hesap döneminde iç kontrol sistemive İç denetim fooliyetİerini yönetİm orgdnı ile sağIomış

olup bir sonraki hesap döneminde kurumsa! yönetim komitesi ve denetimden sorumlu komite

oluşturulorak iç kontrol sistemi ve iç denetim fooliyetlerini bu komİtelerin yürÜtmesİ yönetim orgont

to rafı nd a n pla n lo n moktadı r.

c} Şirketin doörudon vevo dolovlı iştirakleri ve pav oronlorına iliskin bilqiler.

Unvqnı Merkezİ Mevcut
Sermayesi (TL)

Sermoyedeki
Pay Tutarı (TL)

Sermayedekİ

Pay oronı (%)

7

Voytron Elektrik

Toptan Satış Dış

Ticaret A.Ş.

istonbul 7.000.000 TL L.000.000 TL %100

2

Hidro Enerji

Elektrik Üretİm

SanayiA.Ş'
istanbul 615.000 TL 6L5.000 TL %L00

3

Ağrı Elektrik

Üretim Sanoyi

Ticoret A.Ş.

İstanbul L2.600.000 TL 8.820.000 TL %70

4

Küçük Enerji

Üretim ve

Ticaret Ltd. Şti.

istanbul 2.650.000 TL 2.385.000 TL %90

5
Ena Elektrİk

Üretİm Ltd. Şti'
istanbul 1-00.0CI0 TL 80.000 TL %80

d 5irketİn iktİsop ettidi kendi pavlarına ilişkin bilqiler:

ilgİlı hesop döneminde Şirketin iktisop ettiğikendi payı bulunmomoktadır'

d} Hesan dönemi içerisinde vapılon özel denetİme ve kamu denetİmine ilişkin açıklamolor:

ilgili hesap döneminde As Boğımsız Denetim ve YMM A.Ş.'ye boğımsız denetim yaptırılmış

bağımsız denetim roporu do hazırlanmıştır.

olup

G..b"1.'w



veolosısonu@

ilgili hesap döneminde ortaklık yönünden;

fl Mevzuot hÜkÜmlerine avkırı uvaulomolor nedenivle sirket ve vönetim orqonı üveleri hokkında

uvaulanon idori veva adli vaptırımloro iliskin açıklamolar.

iıgili hesap döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulomalar nedenİyle şİrket ve yönetim orgğnI

üyelerİ hokkındo uygulonan idari veya odli yaptırım bulunmamaktodır.

q) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere uloşıİıp ulasılomadıEı. aenel kurul kararlarının verine

aetirilip qetirilmediöi. hedeflere ulosılomomısso veva kororlar verine qetirilmemİsse qerekÇelerine

İliskin bilailer ve deqerlendİrmeler:

GeÇmiş dönemlerde belirlenen hedeflere uloşılmış olup genel kurul karorlqrınln tqmomı yerine

getirilmiştir'

ğl Yıl içerİsinde olaöanüstü qenel kurul toplantısı vqpıImıssa' topİantının tarihi' toplontıda dlınqn

karorlar ve buno iliskİn vapılon islemter de d6hil olmak üzere olaöonüstü oenel kurula iliskin bilğiIer:

iügiti hesap döneminde 29.11.201"2 torihinde olağonüstü genel kurul yapılmış olup toplantıda yeni

denetçi seçimi yopılmıştır. Genel Kurul sonrosı karor tescil edilmiş olup yeni denetçi görevine

başlamıştır.

h) Sirketin vıl içinde vopm$ olduEu baEış ve vordımlor İle sosval sorumluluk proieleri çerçevesinde

vapılan horcamalara iliskin bilailer:

iıgıli hesap döneminde Şirket 14.200 TL'lik bağışta bulunmuştur.

Konusu Tutar AçıklomaIar

20L1/2604 Sayılı

Bokanlor Kurulu

kororının

düzenleyici

işleminin 3.

Maddesinin iptoli
istemlidir.

odaş Elektrik Üretim Sanayİ Ticaret A.Ş.tarofından

Başbakanlık'a karşı 24.02.2012 tqrihİnde açılmıştır. Dovo

Danıştoy 4. Doiresİ'nin 2072/1177 Esasındo koyıtlıdır.

odaş Etektrik Üretim SanayiTicaret A.Ş' tarafından finansol
kİrolomo sözleşmesi kopsomındo getirilen mokine ve

ekİpmano uygulanon KDV'nin de 20L1-/2604 Sayılı Bokanlor

Kurulu Karorındoki %1 oranından foydalanması için davo

açılmıştır. Dova holen derdesttir. Dava lehe sonuçlanırsa

finansal sözleşme kopsamındo getirilmiş mevcut malların

KDV'si %18' d e n %1' e düşecekti r.



tle. hdkim 'ketle. hdkim

vönlendirmesivle onun vo do ono boElt bir sirketİn varorına vaptıEı hukuki i,lemler ve aeÇmi| foolİvet

vilında hdkim 5İrketin va da ona bağlı bir 5irketin vararıno olınan veva aİınmasındon koÇınılan tüm

diEer önlemler:

il Şirketler topluluğuno baölı bir sirketse: (ı) bendİnde bahsedilen hukuki islemin vapıldıEı veva

önlemİn o!ındığı vevohut alınmasından kaçınıldıEı ondo kendilerince bilinen hol ve sartlara aöre. her

bir hukuki islemde uvaun bir karsı edim soölonıp soğlonmadıöıve olınan veva alınmasından kaÇınılqn

önlemin sirketi zororo uğratıp uğrotmadığı, sirket zaroro uğromıssa bunun denkleŞtirilip

denklestirilmediği:

5-l Finansal durum.

a] Finonsal duruma ve faalivet sonuçlarına iliskİn vönetim oraanının analizİ ve değerlendirmesi'

planlonon faalivetlerin qerçeklesme derecesi. belirlenen strateiik hedefler karsısındo sirketin durumu

iıgili hesap döneminde ortoklık tarofından yapılmakta olan yatırımlarının niteliğİ, tomomlonma

derecesi, coğrafİ dağılımı ve finansmon şekli hokkında bilgi:

b] Geçmiş vıllorlo karşilaştlrmoh olarak sirketin vıl içindeki satışlorı. verimlilİği. aelir olusturmo

kopasitesi. kErlıltöı ve borc "- kavnak orant iIe sirket faalivetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek

dİğer hususlora iliskin bilqiler ve ilerive dönük beklentiler.

Şirket, bir önceki hesap döneminde yatırım aşamasında olduğu ve kısmi üretime Kasım 201]- yılında

başladığı için bir önceki hesap dönemindekiverimliliği ile kıyaslama yapılamamaktadır.

Yatırımın
Nİteliği

Başlongıç Tarİhi
Tamamlanma

derecesİ
Coğraİi Konumu Fİnonsman Şeklİ

Kombine çevrim
yatırımı(12

MW)

Haziron 20L2

%6s

Şonlıurfa

Kredi - özkoynok

ilave Doğalgaz
Hattı

Şubat 2012

%95

Şanlıurfo

Kredi _ özkoynak
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vöneti m orqo n ı deöe rlendi rme le ri :

Şirketin sermayesi karşılıksız kolmomış olup borca batıktığı bulunmamoktadır. iügili hesap dönemine

ilişkİn yönetim organının değerlendirmesi de bu yöndedir'

d Varsq Şirketİn finonsol vapısını ivilestİrmek iÇin olınmosı düsünülen önlemler:

dl KEr pavı daöftm politikasına iliskin biloiler ve kEr daöıtımı vopılmavacokso qerekcesi ile

dağıtılmavon kdrın nasıl kullonılocoöına iliskin öneri.

iıgiıi hesap döneminde kar çıkmodığı için kor dağıtımına ilişkin bir politiko izlenmemiştir.

6-J Rİskler ve vönetim oroanının deöerlendirmesİ.

d Vorsg şirketin önqörülen risklere karsı uvaulavacaöı risk vönetİmi politikasına iliskin bilqiler:

iıgiüİ hesap döneminde rİskin erken saptonmosı ve yönetimi komitesi henüz oluşturulmodığından

şirketin öngörülen risklere korşı uyguloyocağı risk yönetİmi politikası oluşturulamomıştIr.

bl olusturulmuısa riskin erken saptonmosıve vönetimi komitesinİn calıŞmolarına ve roporlarıno İliskin

bilqiler:

İügiüi hesap dönemİnde rİskin erken sğptonmqg ve yönetimikomitesi henüz oluşturulmomıştır.

c] Satıslar. verimlilik. qelir voratma kapasitesi. k6rlılık. borç/öz kovnok oranı ve benzeri konulorda

İlerive dönük riskler:

7) Diğer hususlor:

(1| Faolİvet vılının sona ermesinden sonro 5irkette mevdana qelen ve ortoklorın. olacaklılorın ve diğer

ilqili kisi ve kuruluslann hoklarını etkilevebilecek nitelİkteki özel önem toşıvan olavlara iIiskİn

ocıklamalar:

FaaIiyet yılının sona ermesinden sonra;

o Şirket, 10.01.2013 tarihinde Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. firmasına To75 ortak

olmuştur.
ı Şirket, 11.01.2013 tarihinde de odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına

kurucu ortak olarak iştirak etmiŞtir. 23.01'.2013 tarihinde hisselerinin bir kısmını diğer

ortaklara devir etmiştir. Şirketin şu anda odaş Doğalgaz'daki hisse oranl %50' dir.
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. odaş l Doğalgaz Kombine çevrim santraIine doğalgaz tedariği sağlanmasına ilişkin Doğal

Enerji ithalat A.Ş. firması ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin yürürlük tarihi

01-.01.2013 olup yıllık sözleşme miktarı 75.000.000 Sm3 olarak belirlenmiştir.

(2} Başka belirtilecek bir husus bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı

KoRKUT özAL

Yönetİm Kurulu Üyesi

ABDULKADıR snHnTTiN özAL

Yönetim Kurulu Üyesi
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