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ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 

  

1. 22 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET MEKTUBU  
 
Şirketimizin  2018  yılı  Olağan  Genel  Kurul  Toplantısı  22 Ağustos  2019  Perşembe  günü,  saat  14:30’da 
aşağıda  yazılı  gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket merkezimiz olan Fatih Sultan 
Mehmet Mh. Poligon  Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule Kat:17 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL adresinde 
yapılacaktır. 
 
6102  sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu‘nun  (TTK)  415.  maddesinin  4.  fıkrası  ve  6362  sayılı  Sermaye  Piyasası 
Kanunu’nun  30  uncu maddesinin  1  inci  fıkrası  uyarınca  genel  kurula  katılma  ve  oy  kullanma  hakkı  pay 
senetlerinin  depo  edilmesi  şartına  bağlanamaz.  Dolayısıyla  genel  kurula  katılacak  ortaklarımızın,  paylarını 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.  (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.  Şirketimiz olağan 
genel  kurul  toplantısı  elektronik  ortamda  gerçekleştirileceğinden  Pay  Sahipliği  Çizelgesi’nin  tamamlanarak 
toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın ortaklarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır 
bulunması rica olunur. 
 
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına, ortaklarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri 
katılabildikleri  gibi  temsilcileri  vasıtasıyla da  katılabilmektedirler. Genel  Kurula  elektronik ortamda  katılım, 
ortaklarımızın veya  temsilcilerinin Nitelikli Elektronik  İmzaları  ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel 
Kurul Sistemi (EGKS)‘de işlem yapacak ortaklarımızın öncelikle MKK e‐MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim 
bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca Nitelikli Elektronik İmzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e‐MKK 
Bilgi  Portalına  kaydolmayan  ve  Nitelikli  elektronik  imzaları  bulunmayan  ortaklarımız  veya  temsilcilerinin 
elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. 
 
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak  isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin “Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara  İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında 
Uygulanacak  Elektronik Genel  Kurul  Sistemi Hakkında  Tebliğ”  hükümlerine  uygun  olarak  yükümlülüklerini 
yerine getirmeleri gerekmektedir. 
 
Toplantıya bizzat  iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve 
yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 
Sermaye  Piyasası  Kurulu’nun  Vekaleten  Oy  Kullanılması  ve  Çağrı  Yoluyla  Vekalet  Toplanması  Tebliği  (II‐
30.1)’nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri 
gerekmektedir.  Elektronik Genel  Kurul  Sistemi  üzerinden  elektronik  yöntemle  atanmış  olan  vekilin  ayrıca 
fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. 
 
01.01.2018 – 31.12.2018 tarihli hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar 
ve dipnotları, 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 
Raporu, Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun teklifi ve II‐19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’ne göre hazırlanmış 
kar dağıtım tablosu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme notu Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün 
öncesinden  itibaren  şirket merkezimizde  ve www.odasenerji.com  adresindeki  şirket  internet  sitesinde  ve 
Merkezi  Kayıt  Kuruluşu’nun  Elektronik  Genel  Kurul  sisteminde  sayın  ortaklarımızın  incelemelerine  hazır 
bulundurulacaktır. 
 
   Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşriflerini rica ederiz. 
 ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 
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  SPK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği  uyarınca  yapılması  gereken  ek  açıklamalardan  gündem maddeleri  ile  ilgili  olanlar  aşağıda  ilgili 
gündem  maddesinde  yapılmış  olup,  diğer  zorunlu  genel  açıklamalar  ise  bu  bölümde  bilginize 
sunulmaktadır: 

 
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 
 
Şirketimiz ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları asağıdaki tablodadır. 

 

Pay Sahibi  A Grubu  B Grubu  Toplam  Hisse 
Oranı 

Oy Hakkı 
   Genel 
Kurul 
Oy 
Hakkı 

Abdülkadir  

Bahattin ÖZAL 

 

4.277.820 

 

26.413.631,39 

 

30.691.451,39 

 

%10,41

 

90.580.931,39 

 

%21,85 

Burak ALTAY  4.277.820  41.491.024,13  45.768.844,13  %15,53 105.658.324,10  %25,49 

BB Enerji Yatırım 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.  ‐  27.008.100,04  27.008.100,04  %9,16 27.008.100,04  %6,51 

Diğer  ‐  191.274.555,44 191.274.555,44  %64,9 191.274.555,44  %46,14 

Toplam  8.555.640  286.187.311  294.742.951  %100 

 

414.521.911  %100 
 

 

(A) Grubu  paylar Esas  Sözleşmenin  7.,  8.  ve  10. maddeIeri  (Yönetim  Kurulu,  Yönetim  Kurulu’na  aday 
gösterme,  başkan  ve  başkan  vekili  seçilme,  şirketi  temsil  ve  genel  kurulda  oy  hakkı)  çerçevesinde 
yönetim  kurulu  üyelerinin  belirlenmesi  ve  genel  kurulda  oy  hakkı  kullanımında  imtiyaza  sahiptir. 
Şirketin  olağan  ve  oIağanüstü  genel  kurul  toplantılarında  (A)  Grubu  pay  sahipleri her bir pay  için 15 
oy hakkına, (B) Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. (B) grubu hisselerde  herhangi 
bir imtiyaz bulunmamaktadır. 

 
En az 5  (beş) üyeden oluşan  Şirket Yönetim Kurulunun 2'sini  (A) Grubu pay  sahiplerinin gösterecekleri 
adaylar arasından genel  kurulca seçilmesi şarttır. 
 

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim 
ve Faaliyet Değişiklikleri 
 
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde 
planladığı  ortaklık  faaliyetlerini  önemli  ölçüde  etkileyecek  yönetim  ve  faaliyetlerinde  değişik 
bulunmamaktadır. 

 
3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:  

 
Ortaklık pay sahiplerinin 2018 yılı  faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul  toplantısı gündemine 
madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak herhangi bir talep iletilmemiştir.  
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22 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE 
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 

 

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları  ile  Bu  Toplantılarda  Bulunacak  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı  Temsilcileri  hakkında 

Yönetmelik”  (“Yönetmelik” veya  “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul  İç Yönergesinin 7. 

Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi 

yapılacaktır.  

 

2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi, 

 

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç 

Yönergesi  hükümleri  çerçevesinde  Genel  Kurul’da  alınan  kararların  tutanağa  geçirilmesi 

konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve 

onaylanması, 

 

Türki Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 

Genel Kurul  toplantısından önceki üç hafta süreyle  Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik 

Genel  Kurul  portalında  ve  Şirketimizin  www.odasenerji.com  adresindeki  kurumsal  internet 

sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun 

da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin 

görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

 

4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin okunması, müzakeresi ve 

onaylanması, 

 

Genel Kurul  toplantısından önceki üç hafta süreyle  Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik 

Genel  Kurul  portalında  ve  Şirketimizin  www.odasenerji.com  adresindeki  kurumsal  internet 

sitesinde  pay  sahiplerimizin  incelemesine  sunulan  Türk  Ticaret  Kanunu  ile  Sermaye  Piyasası 

Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun Özeti okunarak Genel 

Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

5. 2018  Yılı  hesap  dönemine  ilişkin  Bilanço  ve  Gelir  Tablosunun  okunması,  müzakeresi  ve 

onaylanması, 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul 

toplantısından önceki üç hafta süreyle  Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul 

portalında  ve  Şirketimizin  www.odasenerji.com  adresindeki  kurumsal  internet  sitesinde  pay 

sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2018‐31.12.2018 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir 

Tablosu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. 
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6. Şirketin 2018  yılı  karının dağıtılmasına  ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin  görüşülmesi  ve 

karara bağlanması, 

 

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız 

Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of Nexia International) tarafından 

denetlenen  01.01.2018‐  31.12.2018  hesap  dönemine  ait  konsolide  mali  tablolarından   ve 

Şirketimizin  2018  yılı  faaliyetlerinden  Vergi  Usul  Kanunu  esaslarına  göre  oluşan  tablolar 

çerçevesinde Vergi Usul Kanunu  esaslarına göre hazırlanan mali  tablolarında dağıtılabilir  kar 

oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması  hususunda Genel Kurul’da görüş verilerek pay 

sahiplerimizin onayına sunulacaktır.  Sermaye Piyasası Kurulu, II‐19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu 

tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun 

olarak hazırlanan tablo EK/1’de yer almaktadır. 

 

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı 

faaliyet,  işlem  ve  hesaplarından  ötürü  ayrı  ayrı  ibra  edilmeleri  Genel  Kurul’un  onayına 

sunulacaktır. 

 
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,  

 

SPK düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan 

Yönetim  Kurulu  üye  seçimine  ilişkin  esaslar  da  dikkate  alınarak  Yönetim  Kurulu  üyeleri 

seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye 

seçimi gerçekleştirilecektir.  

Esas sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul  tarafından Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu 

tarafından  idare  edilir.  Genel  Kurul,  süresi  sona  ermiş  olmasa  dahi  Yönetim  Kurulu’nun 

yenilenmesine karar verebilir.  

 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye 

sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz koşuluyla, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev 

süreleri,  çalışma  esasları,  görev  alanları  ve  benzeri  konular,  Sermaye  Piyasası  Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. 

 

Şirketimiz Aday Gösterme Komitemizin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Sn. Salih Erez ve 

Sn. Necdet Akşay’I Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak belirlenmiştir.  

 

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları 

EK/2’de sunulmaktadır. 

 

9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi, 
 

Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında 2019 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerinin aylık 

ücret tutarı belirlenecektir. 

 

 

 

 



5  

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılı Mali 

Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi’nin ilgili raporu doğrultusunda 

Yönetim Kurulu  tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına 

sunulması, 

 

Türk  Ticaret  Kanunu  ve  Sermaye  Piyasası  Kurulu  düzenlemelerine  uygun  olarak,  Yönetim 

Kurulumuzun  24.06.2019  tarihli  toplantısında,  Denetimden  Sorumlu  Komite’nin  de  görüşü 

alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların ve Yönetim kurulu faaliyet 

raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri 

yürütmek  üzere  Rasyonel  Bağımsız  Denetim  ve  Yeminli Mali Müşavirlik    Anonim  Şirketi’nin 

seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 
11. Şirket’in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi  

 

Sermaye Piyasası Kurulunun II‐19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, 2018 yılı 

içerisinde yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır. 

 

12. Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması 

 

Sermaye Piyasası Kurulunun II‐19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca, 2019 yılında 

yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. 

 
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri  gereğince  2018  yılında üçüncü  kişiler  lehine  verilen 

teminat,  rehin,  ipotek  ve  kefaletler  ile  elde  edilen  gelir  veya  menfaatler  hakkında  Pay 

Sahiplerine bilgi verilmesi, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II‐17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca 

Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek 

ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı 

bir madde  olarak  yer  vermesi  gerekmekte  olup,  31.12.2018  tarihli  Finansal  Tablolarımızın  25 

numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. 

 

14. Sermaye  Piyasası  Kurulu  Kurumsal  Yönetim  Tebliğ  Ekinin  1.3.6.  nolu maddesinde  berlitilen 

işlemler kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi  

 

Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6 nolu maddesinde belirtilen işlemlere yönelik, genel kurula 

bilgi verilecektir. 

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan 

işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

 

2018 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan 

işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin 

verilmesi 
 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma 

Yasağı”  başlıklı  395.  ve  “  Rekabet  Yasağı”  başlıklı  396’ncı  maddeleri  çerçevesinde  işlem 

yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı  ile mümkün olduğundan,  söz konusu  iznin verilmesi 

Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

17. Dilek ve görüşler. 
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EKLER:  

EK‐1: ODAŞ ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TİCARET A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU 

EK‐2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE 
ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

EK‐3: VEKALETNAME 
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EK1. ODAŞ ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI VE TICARET A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU 

 

 
 

 
 

GRUBU 

TUTARI ORAN

(TL) (%)

BRÜT A                                -                                    -      0,00%

B                                -                                    -      0,00%

TOPLAM                               -      

NET (7) A                                  -                                    -    

B                                  -                                    -    

TOPLAM

ORTAKLARA DAĞITILAN 
KAR PAYI TUTARI (TL)

                                              -      

0,00

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ  NET DAĞITILABILIR DÖNEM KARINA ORANI  

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ  NET DAĞITILABILIR 
DÖNEM KARINA ORANI  (%)

#DIV/0!

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ 

TOPLAM TEMETTÜ 
TUTARI (TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET 
EDEN TEMETTÜ
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EK2. YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

 
Sn. Abdulkadir Bahattin Özal  
 

İlk  ve  Orta  öğretimini  TED  Ankara  Koleji’nde  tamamladıktan  sonra  liseyi  Üsküdar  Cumhuriyet 
Lisesi’nde bitiren Sayın Özal, 1985 yılında İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde, 1988 
yılında  da  Boğaziçi  Üniversitesi  Fizik Mühendisliği  Bölümü’ndeki  eğitiminin  ardından  iş  hayatına 
atılmış, inşaat, ithalat ihracat ve enerji sektöründe birçok firma kurmuş ve yöneticilik yapmıştır. Sayın 
Burak  Altay  ile  birlikte  enerji  sektöründe  birçok  start‐up  proje  geliştirmiş  ve  başarılı  enerji 
yatırımlarına imza atmışlardır. Sayın Özal hâlihazırda ODAŞ Grubu’nun kurucu ortağı olarak şirketin 
yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.  

 
Sn. Burak Altay 
 

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Sayın Altay, Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde 
yüksek  lisans eğitimi  sırasında Koç Üniversitesi’nde de asistan olarak ders vermiştir. Girişimciliğe, 
enerji sektöründe Alstom Power’ın Türkiye temsilciğini alarak başlayan Sayın Altay, sonrasında Sayın 
Bahattin  Özal  ile  birlikte  enerji  sektöründe  birçok  start‐up  proje  geliştirmiş  ve  başarılı  enerji 
yatırımlarına  imza  atmışlardır.  Sayın  Altay, ODAŞ  Grubu’nun  kurucu  ortağı  olarak  şirket  yönetim 
kurulu başkan vekilliği görevini sürdürmektedir.  

 

Sn. Mustafa Ali Özal 
 

Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayın Özal, 1982 yılında iş hayatına girmiştir. Farklı 
sektörlerde  faaliyet  gösteren  çeşitli  şirketlerde  yöneticilik  ve  yönetim  kurulu  üyeliği  görevlerinde 
bulunmuştur.  Sayın Özal,  şirket  yönetim  kurulu üyeliği  görevinin  yanısıra   Aköz Tic. Müşavirlik  ve 
Mümessillik A.Ş.  (YK Üyesi), Hidro Kontrol Elekrik Üretim San. A.Ş.  (YK Üyesi), Arsın Enerji Elektrik 
Üretim  San  Tic. A.Ş.  (YK Üyesi) Aköz  Enerji  Elektrik Üretim  San.  Tic. A.Ş.  (YK Üyesi)  olarak  görev 
almaktadır. 

 
Sn. Hafize Ayşegül Özal  
 

1972 senesinde eğitimini tamamlayan Sayın Özal, 1994 yılında Aköz Vakfı’nda göreve başlamış, 1996 
senesinde aynı vakıfta Vakıf Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Hali hazırda 250 öğrenciye burs veren 
ve  pek  çok  öğrenci  ile  yardıma  muhtaç  kişilere  destek  sağlayan  Aköz  Vakfı’nın  yönetim  kurulu 
üyesidir. Sayın Özal, şirket yönetim kurulu üyeliği görevinin yanısıra yanısıra  Aköz Tic. Müşavirlik ve 
Mümessillik A.Ş.  (YK Üyesi), Hidro Kontrol Elekrik Üretim San. A.Ş.  (YK Üyesi), Arsın Enerji Elektrik 
Üretim  San  Tic. A.Ş.  (YK Üyesi) Aköz  Enerji  Elektrik Üretim  San.  Tic. A.Ş.  (YK Üyesi)  olarak  görev 
almaktadır. 

 

Sn. Necdet Akşay (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı) 

1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 'den Makine Mühendisi olarak mezun olan Sayın Akşay, 
1972‐1973  yılları  arasında  Sümerbank Genel Müdürlüğü’nde  Tesisler Müdürlüğü Proje Mühendisi 
olarak  ve  1975‐1987  tarihleri  arasında  da  Sungurlar  'da  Proje  ve  Şantiye Müdürü  olarak  enerji 
santrallerinin  kurulumlarında   görev  almıştır.  1987‐1989  tarihleri  arasında  İstanbul  Büyükşehir 
Belediyesi’nin  şirketi  olan  İstanbul  Ulaşım  A.Ş’nin  Genel Müdürü  olarak  görev  alan  Sayın  Akşay, 
İstanbul  Deniz  Otobüsleri  ve  İstanbul  Metrosu  işletmelerinin  kuruluşu  ve  yönetimini 
gerçekleştirmiştir. 1989’dan  itibaren  kendi  şirketinde bir  çok  yurt  içi  ve  yurt dışı  firmaların enerji 
projelerinde danışmanlık ve supervizyonluk hizmetleri vermekte olan Sayın Akşay çok  iyi derecede 
İngilizce bilmekte olup halen aynı alanda çalışmalarını yürütmektedir. 
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Sn. Salih Erez  (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı) 
 
Koç Üniversitesi  İşletme Bölümü’nden mezun olan Sayın Erez,   Haznedar Refrakter, Durer Refrakter 
Malzemeleri  ve  Haznedar  Yatırım  ve  Pazarlama Şirketleri’nde  Yönetim  Kurulu  Üyesi  olarak 
çalışmalarına devam etmekte olup, sivil toplum kuruluşlarında  da yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 
 

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 
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EK 3: VEKALETNAME 

VEKALETNAME 
 

 
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 22 Ağustos 2019 

Perşembe  günü,  saat 14:30’de  Şirket merkezimiz olan  Fatih  Sultan  Mehmet Mh.  Poligon 

Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule Kat:17 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL adresinde  yapılacak 

2018 yılı Olağan  Genel Kurul Toplantısında  aşağıda  belirttiğim görüşler  doğrultusunda  beni 

temsile,  oy  vermeye,  teklifte  bulunmaya  ve  gerekli  belgeleri  imzalamaya     yetkili    olmak    

üzere    aşağıda    detaylı    olarak     tanıtılan 

..............................................................’yi vekil tayin ediyorum. 

Vekilin(*); 

 Adı Soyadı/Ti caret Unvanı : TC 

Kimli k No/Vergi No, 

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİ S numarası:  

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda   verilen   1   ve   2   numaralı   bölümler   için   (a),   (b)   veya   (c)   şıklarından   biri 

seçilerek  temsil  yetkisinin  kapsamı belirlenmelidir. 

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 

a‐) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b‐)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c‐)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar: 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar 

ilgili  genel  kurul  gündem maddesinin  karşısında  verilen  seçeneklerden  birini  işaretlemek 

(kabul  veya  red)  ve  red  seçeneğinin  seçilmesi  durumunda  varsa  genel  kurul  tutanağına 

yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gündem Maddeleri (*)  Kabul  Red  Muhalefet Şerhi 

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 
 

     

2.  Başkanlık Divanı'na Genel  Kurul  Toplantı  Tutanağı'nın  imzalanması
için yetki verilmesi, 

     

3.  2018  Yılı  Şirket  Yönetim  Kurulu  Faaliyet  Raporunun  okunması,
müzakeresi ve onaylanması, 
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Gündem Maddeleri (*) 
4. 2018 Yılı hesap dönemine  ilişkin Bağımsız Denetim 
Rapor  Özeti'nin  okunması,  müzakere  edilmesi  ve 
onaylanması, 

Kabul  Red  Muhalefer Şerhi 

5.  2018  Yılı  hesap  dönemine  ilişkin  Bilanço  ve Gelir 
Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 
 

     

6.    Şirketin  2018  yılına  yönelik  kar  dağıtımına  ilişkin 
Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara 
bağlanması, 

     

7.  Yönetim  Kurulu  üyelerinin  Şirketin  2018  yılı 
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 

     

8.  Yönetim  Kurulu  üyelerinin  seçimi  ve  görev 
sürelerinin belirlenmesi, 

     

9.  Yönetim  Kurulu  üyelerinin  aylık  ücretlerinin 
belirlenmesi, 

     

10.  Türk  Ticaret  Kanunu  ve  Sermaye  Piyasası  Kurulu 
düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılı Mali Tablo 
ve  Raporlarının  denetlenmesi  için  Şirket  Denetim 
Komitesi'nin  ilgili  raporu  doğrultusunda  Yönetim 
Kurulu  tarafından  önerilen  Bağımsız  Denetim 
Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması, 
 

     

11.  Şirket'in  2018  yılı  içerisinde  yaptığı  bağışlar
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

     

12.  Sermaye  Piyasası  Kanunu madde  19/5  uyarınca, 
2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara 
bağlanması, 

     

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 
2018  yılında  üçüncü  kişiler  lehine  verilen  teminat, 
rehin,  ipotek  ve  kefaletler  ile  elde  edilen  gelir  veya 
menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 
 

     

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 
Ek’nin  1.3.6.  nolu  maddesinde  belirtilen  işlemler 
kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

     

15.Sermaye  Piyasası  Kurulu  düzenlemeleri 
kapsamında,  2018  yılı  içerisinde  ilişkili  taraflarla 
yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
 

     

16.  Yönetim  Kurulu  Üyelerine,  Türk  Ticaret 
Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin 
verilmesi, 
 

     

17.Dilek ve Görüşler       
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 (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı  varsa 

bu da vekaleten  oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 

Genel  Kurul  toplantısında  ortaya  çıkabilecek  diğer  konulara  ve  özellikle  azlık 

haklarının  kullanılmasına  ilişkin  özel  talimat: 

a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 

c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 
belirtilir. 

 

B) Pay  sahibi  aşağıdaki  seçeneklerden  birini  seçerek  vekilin  temsil  etmesini   istediği  payları 
belirtir. 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet‐Nominal değeri: 

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

d) Hamiline‐Nama yazılı olduğu:* 

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

 
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek 

pay  sahiplerine  ilişkin  listede  yer  alan  paylarımın  tümünün  vekil  tarafından temsilini 

onaylıyorum. 

 
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

TC Kimli k No/Vergi No, 

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİ S numarası:   Adresi: 

(*)Yabancı  uyruklu  pay  sahipleri  için  anılan  bilgilerin  varsa  muadillerinin  sunulması 

zorunludur. 

 
İMZASI


