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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM 
İLKELERİNE UYUM BEYANI 

ODAŞ (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yöne-
tim İlkeleri’ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen 
göstermekte, hedeflerine yönelirken kurumsal yönetim il-
kelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk 
kavramlarını benimsemektedir. ODAŞ 2019 yılı dönemi 
içerisinde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Be-
lirlenmesine ve Uygulanmasına Ilişkin Tebliğ kapsamında 
zorunlu olan ilkelere tam olarak uyarken, zorunlu olmayan 
ilkelere de uyum sağlamak için azami gayret göstermiş-
tir. SPK’nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketlerce hali-
hazırda yapılan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Rapor-
lamasına ek olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 
üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal 
Yönetim Bilgi Formu şablonlarının doldurulmasına karar 
verilmiştir. SPK’nın bu kararı doğrultusunda Şirketimizce 
KAP’ta yayınlanan şablonlar Kurumsal Yönetim İlkelerine 
Uyum Raporu’nun da sonuna eklenmiştir. Bu temellere 
dayalı olarak, 2013 yılı içerisinde şirket bünyesinde baş-
latılan ve 2019 yılı boyunca da devam eden kurumsal yö-
netim ilkelerine uyum çalışmaları şirket bünyesinde kuru-
lan pek çok mekanizmayla işletilmeye devam etmektedir. 
Çalışmaların ilk aşamasında hissedarlara eşitlikçi hesap 
verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacı ile 
değişiklikler yapılmıştır. ODAŞ bu beyan ile şeffaf ve açık 
bir yönetim şeklini benimsemiş, başta küçük hissedarla-
rına olmak üzere tüm ortaklarına karşı sorumlu, hesap 
verebilir bir yönetim anlayışını oluşturmayı hedeflemiştir.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Gerekçesi
Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim 
uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam 
etmektedir. İlkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan 
zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemiz-
de gerekse uluslararası platformda süregelen tartışmalar 
gibi nedenlerden dolayı ilkelere tam uyum henüz sağlana-
mamıştır. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında 
kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar 
menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına 
yol açmamıştır. Sınırlı sayıdaki uygulanması zorunlu ol-
mayan ilkenin de önümüzdeki dönemlerde, gerekli yapısal 

değişiklikler ve şirket içi düzenlemelerin yapılarak, hayata 
geçirilmesi planlanmaktadır. 
Aşağıda Şirket’imiz bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bö-
lümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler açıklanmıştır. 

• Esas Sözleşme ’de ifade edilmemesine karşın, şirkette 
hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. 

• Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nin 4.6.5 no’lu maddesi 
uyarınca, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneti-
cilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, 
yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. 
Ancak yapılan açıklama, kişi bazında değil yönetim kurulu 
ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilecek şekildedir.

BÖLÜM II PAY SAHİPLERİ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılma-
sı konusunda faaliyet göstererek yönetim kurulu ile mev-
cut ve potansiyel pay sahipleri, yerli ve yabancı analistler 
ve portföy yöneticileri arasında iletişimin sağlanması ve 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu olarak buna 
ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İliş-
kileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Bu bölüm, 
Kurumsal Yönetim Komitesine ve ayrıca Şirket Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Burak ALTAY ’a bağlı 
olarak çalışmaktadır. 

2019 dönemi içerisinde, Yatırımcı İlişkileri ekibi Şirket üst 
düzey yöneticileri ile birlikte toplam 36 yerli ve yabancı ya-
tırımcı, analist ve portföy yöneticileri ile görüşmeler ger-
çekleştirmiştir.

Bu çerçevede Yatırımcı İlişkileri Birimi;
•	 Yönetimin bakış açısını ve vizyonunu doğru bir şekil-

de anlayarak, Şirket’in mevcut faaliyetleri, yatırımları 
ve gelecek beklentileri hakkında yurt içi ve yurt dışı 
mevcut ve potansiyel kurumsal yatırımcılar ile aracı 
kurumlara, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, giz-
li ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, 
yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılardan ve analist-
lerden gelen şirket ile ilgili bilgi taleplerinin yanıtlan-
masından, Konferans ve yatırımcı toplantıları vasıta-
sıyla proaktif ve düzenli olarak pay sahiplerinin, yerli 
ve yabancı kurumsal yatırımcıların şirket ile ilgili geliş-
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melerden haberdar edilmesinden, Pay sahiplerinden 
gelen ve henüz kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari 
sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere soruların ya-
nıtlanmasından,

•	 Şirket hisse performansı ile aynı sektörde faaliyet 
gösteren diğer şirketlerin performanslarının karşılaş-
tırmalı analizlerinin yapılmasından,

•	 Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, 
Esas Sözleşme’ ye ve diğer şirket içi düzenlemelere 
uygun olarak yapılmasının sağlanmasından, 

•	 Genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin yararla-
nabileceği dokümanların hazırlanması ve söz konusu 
dokümanların genel kuruldan üç hafta önce Şirket in-
ternet sitesi aracılığıyla yatırımcıların bilgisine sunul-
masından,

•	 Genel kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama so-
nuçlarının kaydının tutulması ve oylama sonuçlarının 
yer aldığı raporların pay sahiplerinin bilgisine sunul-
masından,

•	 Finansal Raporlama, Kurumsal Yönetim Uygulamala-
rı, Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Halka Açık Ano-
nim Ortaklarının sorumlu olduğu tebliğler ile diğer tüm 
Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndan kaynaklanan yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesi, gözetilmesi ve takip 
edilmesinden,

•	 İnternet sitesinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümü-
nün içeriğinin düzenli olarak takip edilmesi ve gerekti-
ğinde güncellemelerin yapılmasından,

•	 Üçer aylık faaliyet dönemleri itibarıyla Şirket’in ilgili 
döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin 
sunumların ve özet bilgilerin hazırlanmasından,

•	 Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, içsel bilgilere 
erişimi olanların listesinin hazırlanması ve bu listenin 
güncelliğinin takip edilmesinden,

•	 Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İSTANBUL AŞ, Mer-
kezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve diğer sermaye piyasası ku-
rumlarıyla olan tüm iletişim ve süreçlerin yönetimi ve 
takibinin yapılmasından sorumludur.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ulaşan her türlü bilgi talebi, 
yatırımcılar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın 
eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz 
kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla titizlikle 
yanıtlanmaktadır. Bu doğrultuda 2019 yılı içerisinde pay 
sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen bilgi taleplerine 
telefon ve e-posta ile yazılı ve sözlü olarak açık, net ve 
ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girme-
mek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde 
cevaplanmıştır. Bunun yanında, Şirket’in internet sitesin-
de (www. odasenerji.com) ayrı bir bölüm olarak yer alan 
“Yatırımcı İlişkileri” üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve 
güncel olarak bilgilendirilmelerine yönelik her her türlü veri 
sağlanmaktadır.  Pay sahiplerinin haklarının kullanımını 
etkileyecek gelişmelerin yatımcılara duyurulması, 2019 
dönemi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 
aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve şirket in-
ternet sitesi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Pay sahiplerinin 
özel denetçi tayini talebi hakkı yasal mevzuatla düzenlen-
miş olduğundan, Şirket Esas Sözleşmesi’nde özel denetçi 
atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulun-
mamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin 
olarak herhangi bir talep olmamıştır.

31.12.2019 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıda yer al-
maktadır.

ABDULKADIR BAHATTİN ÖZAL 
TOPLAM NOMINAL PAY: 30.691.451,39
PAY ORANI (%):10,41%
BURAK ALTAY
TOPLAM NOMINAL PAY: 45.768.844,13
PAY ORANI (%):15,87%
BB ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
TOPLAM NOMINAL PAY: 27.008.100,035
PAY ORANI (%):9,16%
DİĞER
TOPLAM NOMINAL PAY: 191.274.555,44
PAY ORANI (%):64,90%
TOPLAM: 294.742.951,00
TOPLAM PAY ORANI (%):100,0%
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Genel Kurul Toplantıları
Genel kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate 
alınarak pay sahibinin yeterli bilgilenmesine ve geniş ka-
tılımına imkân sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Şirket’in Olağan Genel Kurulu, yılda en az bir defa topla-
nır ve Türk Ticaret Kanunu’nun 413. maddesinin hükmü 
göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 
gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel Kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün 
olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, 
elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen asgari süreler dik-
kate alınarak ilan edilir.

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 
Ağustos 2019 Perşembe günü, saat 14:00’te şirket mer-
kezi olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 
2 Sitesi No: 8B 2. Kule Kat: 17 Tepeüstü Ümraniye/İS-
TANBUL adresinde ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetimin-
de yapılmıştır. Toplantıya ait gündem, tutanak ve hazirun 
cetveli Şirket’in internet sitesinde mevcuttur.

Genel kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu hü-
kümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Söz-
leşmesi hükümlerine göre yönetim kurulunca yapılmak-
tadır. Genel kurulun yapılması için yönetim kurulu kara-
rı alındığı anda KAP ve Elektronik Genel Kurul Sistemi 
(EGKS) aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuo-
yu bilgilendirilmektedir. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat 
ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla 
sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde internet 
sitesi www.odasenerji.com vasıtası ile asgari 3 hafta önce 
yapılmakta, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gün-
lük yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden en az birinin 
tüm Türkiye baskısında yayımlanmaktadır.

Genel kurul toplantı öncesinde gündem maddeleri ile il-
gili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta, kamu-
ya duyurulmakta ve tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve 
mevzuata uyulmaktadır. Genel kurul gündem maddeleri 
çerçevesinde, denetlenmiş yıllık faaliyet raporu dahil, fi-
nansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, bağımsız de-
netim raporları ve Esas Sözleşme ’de değişiklik yapılacak 
ise tadil metni ve gerekçesi, bilgilendirme politikası, ücret-
lendirme politikası, kâr dağıtım politikası, bağımsız olan-

larla birlikte tüm yönetim kurulu üye adaylarının öz geç-
mişleri ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer 
belgeler genel kurul toplantısından üç hafta önce, şirket 
merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay 
yolla ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.
Genel Kurul toplantıları fiziki ve elektronik olarak eş za-
manlı bir şekilde, şirket merkezinde ve Elektronik Genel 
Kurul Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Genel Kurul top-
lantılarının yapıldığı mekân tüm pay sahiplerinin katılımı-
na imkân verecek şekilde planlanmaktadır. Genel Kurul 
gündeminde yer alan gündem başlıkları açık ve farklı yo-
rumlara yol açmayacak, her bir teklifin ayrı başlık altında 
değerlendirilmesine imkân verecek şekilde belirlenmekte-
dir. Genel Kurul toplantısı süresince gündemde yer alan 
konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir 
bir yöntemle pay sahiplerine aktarılmakta, pay sahiplerine 
eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma 
imkânı verilmektedir.

Genel Kurul toplantısı esnasında ortaklar tarafından soru-
lan sorulara Yönetim Kurulu üyeleri ve şirketin üst kade-
me yöneticileri gerekli açıklamalarda bulunmaktadır. Ge-
nel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla 
temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri KAP, gazete 
ilanı ve internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin yatırım-
cılara sunulmaktadır. 

Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü internet 
sitesi ve gazete ilanlarıyla pay sahiplerinin bilgisine su-
nulmaktadır. Genel kurul toplantılarında gündem mad-
delerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama 
yöntemi kullanılmaktadır.

Genel kurul toplantısından sonra toplantı tutanakları Şir-
ket’in tutanak defterinde saklanmaktadır. Toplantı tutanak-
larına KAP’ tan, EGKS’ den ve şirket internet sitesinden 
ulaşılabilmektedir. Genel kurul tutanakları, hazirun cetveli, 
gündemler ve ilanlar eş zamanlı olarak tüm yerli ve ya-
bancı yatırımcıların değerlendirmelerine sunulmaktadır.

2018 Yılı Olağan Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 
1527’nci maddesi gereğince şirketin elektronik genel ku-
rul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine 
getirilmiştir. Toplantıya ait davet ilanının Kanun ve Esas 
Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva 
edecek şekilde 06.08.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlat-
ma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin 
Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Türkiye Sicil 
Gazetesinin 10.07.2019 tarih ve 9866 sayılı nüshasında 
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ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ya-
pılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 
toplam 294.742.951 TL sermayesine tekabül eden her 
biri 1 TL nominal değerinde 294.742.951 adet hisseden 
27.008.100,35 TL’lik sermayeye tekabül eden hissenin 
vekaleten, 84.003.166,648 TL’lik sermayeye tekabül eden 
hissenin asaleten olmak üzere toplam 111.011.629,683 
TL’lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, 
böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 
ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde öngörülen asgari toplantı 
nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine genel kurul 
toplantısı divan başkanı tarafından açılmıştır.

2018 Olağan Genel Kurulu’nda yönetim kurulu üyelerinin 
seçimi gerçekleşmiş olup, 31.12.2020 tarihine kadar gö-
rev yapmak üzere seçilmişlerdir. Genel Kurul toplatışın-
da ayrıca pay sahiplerine soru sorma hakları sağlanmış 
olup gündeminin son maddesi olan “Dilek ve Temenniler” 
kısmında pay sahiplerinden gelen sorular cevaplanarak 
pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 2018 Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’na yönelik olarak, ortaklık pay sahiplerinin tara-
fımıza gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı olarak 
iletmiş oldukları talep bulunmamaktadır.

Dönem içinde yapılan toplam 225.028,60 TL tutarındaki 
bağış ve yardımlar ayrı bir gündem maddesi altında pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Sermaye Piya-
sası Kanunu’nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca 2019 
yılına yönelik olarak yapılacak bağış ve yardımlar tutarı-
nın üst sınırı 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısına ilişkin gündem, hazirun cetveli 
ve toplantı tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin 
incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket’in internet 
sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde genel kurul top-
lantısına ait belge ve dokümanlar pay sahiplerinin ve tüm 
menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yö-
netim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler 
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hı-
sımları, ortaklık veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına 
neden olabilecek önemli bir işlem yapmamıştır.

Oy Hakları ve Azlik Hakları
Genel kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü, top-
lantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Azlık 
hakları Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre uygulanmak-
tadır.

Şirket’te oy hakkını kullanmayı zorlaştırıcı uygulamalar-
dan kaçınılmaktadır. Şirket’in yapılacak olağan ve olağa-
nüstü 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. 

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi araların-
dan veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla tem-
sil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi 
oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu 
oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenle-
meleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belge-
sinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın 
yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devrede-
nin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten 
oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun 
ilgili düzenlemelerine uyulur. 

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Ku-
rulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları 
da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle 
verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden şirket ser-
mayesinin yirmide birine sahip olanların isteği üzerine gizli 
oya başvurulur. 

A Grubu paylar Ana Sözleşmenin 7. 8. ve 10. maddeleri 
(yönetim kurulu, yönetim kuruluna aday gösterme, baş-
kan ve başkan vekili seçilme, şirketi temsil ve genel kurul-
da oy hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belir-
lenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza 
sahiptir.

Kâr Payı Hakkı
Şirket’in kâr dağıtım kararları; Türk Ticaret Kanunu, Ser-
maye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal 
mevzuat hükümleri ile Şirket’imizin Esas Sözleşmesi dik-
kate alınarak belirlenmektedir.
Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun ola-
rak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve 
tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirket yönetim kurulu’nun 
kâr dağıtımına yönelik kararı her sene ayrı bir gündem 
maddesi altında genel kurulda pay sahiplerinin onayına 
sunulmaktadır. Şirketin kâr dağıtım politikası yıllık faaliyet 
raporunda ve şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. 
Şirket 2019 Yılı Olağan Genel Kurulunda kârın dağıtılıp 
dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi görü-
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şülmüş ve 2019 yılında Vergi Usul Kanunu esaslarına 
göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kâr oluş-
maması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunda 
karar verilmiştir. 

Şirketin kâr dağıtımı konusunda imtiyazlı hisseleri bulun-
mamaktadır. Şirketin her bir hissesi eşit oranda kâr payı 
alma hakkına sahiptir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanu-
nu’nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde or-
taklarına temettü avansı dağıtabilir. Dağıtılmasına karar 
verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun 
bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Kâr 
payı avansı dağıtım esasları, sorumluluk ve dağıtılacak 
kâr payının hesaplanmasında Sermaye Piyasası Kuru-
lunun II-19.1 Sayılı Tebliği ve ilgili diğer Tebliğ hükümleri 
dikkate alınır.

Payların Devri
Şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlasını temsil eden 
payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya 
tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların 
tüzel kişilik sermayesinin %5’ini aşması sonucunu veren 
pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki 
oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri için 
veya hallerinde her defasında Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu onayı alınacak, Sermaye Piyasası Mevzuatı uya-
rınca gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.

Bu hüküm, oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. 
Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut 
paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya 
intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınır-
lara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 
onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu (A) grubu payların devrinde TTK m.493 
hükmü çerçevesinde şirket amacının gerçekleştirilmesi 
ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe 
göstererek devre onay vermeme ve pay defterine kayıttan 
imtina etme yetkisine sahiptir. Borsada işlem görecek (B) 
grubu payların devrine kısıtlama getirilemez. Gayrı kabili 
rücu olarak sağlanan proje finansman kapsamında, ban-
kalar ve/veya finans kuruluşlarının şirketin ödemelerinde 
temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri 
gereği olarak şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/
veya şirketle iştirak ilişkisinin oluştuğu hallerde ilgili mev-
zuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu 
bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve 
Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz ko-
nusu ihlal giderilecektir. Yukarıda belirtilen hükümler saklı 
kalmak kaydıyla şirketin nama yazılı paylarının devri Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu Mevzuatının ilgili hükümlerine 
tabidir.

BÖLÜM III
KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Bilgilendirme Politikası
Şirket Bilgilendirme Politikası 30.12.2013 ve 2013/34 sa-
yılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuş olup, internet 
sitesinde yayınlanmaktadır. Şirketin Bilgilendirme Politika-
sı yönetim kurulunun yetkisi altında oluşturulur ve uygu-
lanır.

Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği 
bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bil-
gilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, 
yönetim kurulunun onayını takiben Şirket’in internet site-
sinde yayımlanır. Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve 
izlemekten Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirket’in internet sitesi adresi www.odasenerji.com olup, 
internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan 
bölümde SPK’nin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen 
hususlara yer verilmektedir. Internet sitesi; pay sahipleri-
nin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve 
eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. 
Internet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncel-
lenmektedir. Burada yer alan bilgiler, uluslararası yatırım-
cıların da yararlanması açısından ayrıca Ingilizce olarak 
hazırlanmıştır.

Faaliyet Raporu
Şirket’in faaliyet raporu hissedarların, kamuoyunun ve di-
ğer tüm menfaat sahiplerinin şirket faaliyetleri hakkında 
tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve 
Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında 
gerekli görülen detaylar doğrultusunda hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV
MENFAAT SAHİPLERİ
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren husus-
larda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla internet site-
sinde gerekli düzenlemeler yapılmış, Şirket ile ilgili her tür-
lü bilgi Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda menfaat 
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler Şirket’in finansal 
raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer bilgilere Şirket’in 
internet sitesinden ulaşabilmektedir. Buna ilave olarak 
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bazı önemli duyuru ve mesajlar, elektronik posta yoluyla 
tüm çalışanlara iletilmektedir. Şirket’te, yasal düzenleme-
lere uyumun sağlanması ve bunun gözetimi Denetimden 
Sorumlu Komitenin; kurumsal yönetimle ilgili konularda 
ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikâyetlerin in-
celenmesi ve sonuca bağlanması ise Kurumsal Yönetim 
Komitesinin sorumluluğundadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin şirket yönetiminde yer almasına iliş-
kin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, 
çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantı-
larda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değer-
lendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygula-
malar geliştirilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası 
ODAŞ, her bir çalışanını sürdürülebilir büyüme hedefi 
prensipleri doğrultusunda kurumsal bir yaklaşımla seç-
mektedir. Amacımız dinamik, ülkemize ve sektöre değer 
katacak, birlikteliğe ve çeşitliliğe önem veren bir takım 
oluşturabilmektir.

Bu doğrultuda insan kaynakları politikasını belirlerken;
•	Çevik bir organizasyon olma yolunda gerekli sistemleri 

kurmaya liderlik eden, 
•	Çalışanları, performans sistemi ile kolektif bir amaca 

dahil ederek, takım ruhu ile hareket etmelerini sağla-
yan,

•	Çalışanların gelişimine odaklanan; bilgi, beceri ve yet-
kinlikleriyle ilgili gelişimi destekleyen,

•	Çalışanların sahip oldukları görev ve sorumluluklara 
ilişkin yeterli inisiyatif alanlarını oluşturan, 

•	Değişen koşullar karşısında hızlı adapte olabilen, zorlu 
süreçlerde dayanıklılığı kuvvetlendirecek bakış açısını 
oluşturan,

•	Kurum içi girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyerek; iş 
tatmini oluşturma, çalışanlara ve organizasyona değer 
katan çalışmaların hayat bulmasını sağlayan,

•	Işine ya da ekibine liderlik eden tüm yöneticilerin, şir-
ketin stratejisi doğrultusunda gerekli liderlik becerilerini 
artırmalarına destek olan bir anlayışta planlama yap-
mak ve uygulamaktır.

ETİK KURALLAR
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Etik Kuralları, yazılı olarak hazırlanmış ve çalışan-
ların bilgisine sunulmuştur.

Etik Kurallar; yönetim kurulu tarafından tanımlanır, gün-
cellenir ve yayınlanır. ODAŞ Etik Kuralları, ODAŞ Politika-
ları ve Değerleri ile bütünlük içindedir. Yönetim kurulu ve 
yöneticiler dahil olmak üzere tüm çalışanların bu kurallara 
uyması beklenmektedir.

ODAŞ İş Etiği Kuralları
Dürüstlük 
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dü-
rüstlük en önem verdiğimiz değerimizdir.

Eşitlik
Yaş, dil, din, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum 
konularında ortaya çıkabilecek ayrımcılıklarla mücadele 
etmek üzere iletişim yolları açıktır. Çalışanlar bu eşitliği 
sağlamak üzere şikâyetlerini ve önerilerini Insan Kaynak-
ları Departmanına bildirir.  

Gizlilik
Çalışanlarımız, yasalarca belirlenmiş mesleki gizlilik ilke-
lerine uymakla yükümlüdür. ODAŞ Grubu çalışanları ola-
rak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız di-
ğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin 
korunmasına özen gösteririz. 

KVKK kapsamında alınması gerekli önlemler tüm çalışan-
lara aktarılmakta, bilgilendirilerek kendi alanlarındaki her 
konuda bu doğrultuda hareket etmeleri beklenmektedir.

Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesi
ODAŞ çalışanı şirket içerisindeki pozisyonu gereği elde 
ettiği bilgiyi ve yetkiyi kendisi, ailesi veya bir yakını için 
menfaat sağlayacak şekilde kullanamaz. 

Görevleri esnasında çalışanlar şirket yararını korumaya 
özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama 
anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan ka-
çınırlar. 

Bu doğrultuda çalışanın şirket ile rekabet eder bir pozis-
yona geçmemesi ve bununla ilgili tüm önlemleri alması 
beklenir.

Çalışanın görevi gereği ilişkide olduğu tedarikçi, müşteri, 
kurum ya da kuruluşlarla iletişiminde gerekli özeni göster-
meli; kişisel menfaat sağlayıcı her türlü davranıştan ka-
çınması gerekir. Bu anlamda gerekli dikkati sarf etmeyen 
çalışanların etik ilkelerimize uyum sağlayamadığı bildirilir.

Sosyal Sorumluluk 
Şirketimiz, Sosyal Sorumluluk Politikası çerçevesinde 
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içinde bulunduğumuz toplumun çevresel ve sosyal gerek-
sinimlerinden yola çıkarak 2019 yılında sosyal sorumluluk 
projelerini gerçekleştirmiştir.

BÖLÜM V
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 
ve Mevzuatı uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en 
az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından 
temsil ve idare edilir. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri, 
2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak ola-
ğan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere aşağıdaki 
şekilde seçilmişlerdir.
Abdulkadir Bahattin Özal 
Burak Altay
Mustafa Ali Özal 
Hafize Ayşegül Özal
Necdet Akşay
Salih Erez

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişi
Abdülkadir Bahattin Özal
Yönetim Kurulu Başkanı
Ilk ve orta öğretimini TED Ankara Kolejinde tamamladık-
tan sonra liseyi Üsküdar Cumhuriyet lisesinde bitirdi.1985 
yılında ITÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve 
1988 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Fizik Mühendisliği 
Bölümü’ndeki eğitiminin ardından iş hayatına atılarak, in-
şaat, ithalat ihracat ve enerji sektöründe birçok firmada 
yöneticilik yapmıştır. Şirketin kurucu ortaklarından olan ve 
halen şirket Yönetim kurulu başkanı olarak görevine de-
vam eden Sayın Özal bu görevinin dışında aynı zaman-
da enerji, inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında da faaliyet 
gösteren şirketlerde de ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği 
bulunmaktadır.

Burak Altay 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1999 yılında Koç Üniversitesi Işletme Bölümünden me-
zun olduktan sonra, Marmara Üniversitesinde mali hukuk 
bölümünde yüksek lisans okurken Koç Üniversitesinde 
maliyet muhasebesi dalında asistan olarak ders vermiştir. 
Şirketin kurucu ortaklarından olan ve halen şirket Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür olarak görevine devam 
eden Sayın Altay’ın bu görevinin dışında aynı zamanda 
enerji, inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında da faaliyet 
gösteren şirketlerde de ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği 
bulunmaktadır.

Mustafa Ali Özal 

Yönetim Kurulu Üyesi
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, şir-
ket yönetim kurulu üyeliği görevinin yanı sıra bu görevi-
nin dışında aynı zamanda enerji, inşaat, sanayi ve ticaret 
alanlarında da faaliyet gösteren şirketlerde de yönetim 
kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Hafize Ayşegül Özal 
Yönetim Kurulu Üyesi
1972 senesinde eğitimini tamamlayan Sayın Özal, 1994 
yılında Aköz Vakfı’nda göreve başlamış, 1996 senesinde 
aynı vakıfta Vakıf Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Hali 
hazırda 100 öğrenciye burs veren ve pek çok öğrenci ile 
yardıma muhtaç kişilere destek sağlayan Aköz Vakfı’nın 
yönetim kurulu üyesidir. Sayın Özal, şirket yönetim ku-
rulu üyeliği görevinin yanı sıra bu görevinin dışında aynı 
zamanda enerji, inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında da 
faaliyet gösteren şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği bu-
lunmaktadır.

Necdet Akşay 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1971 yılında İSTANBUL Teknik Üniversitesi (ITÜ) ‘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 Mü-
dürü olarak enerji santrallerinin kurulumlarında görev al-
mıştır. 1987-1989 tarihleri arasında İSTANBUL Büyükşe-
hir Belediyesi’nin şirketi olan İSTANBUL Ulaşım A.Ş’ nin 
Genel Müdürü olarak görev alan Sayın Akşay, İSTANBUL 
Deniz Otobüsleri ve İSTANBUL Metrosu işletmelerinin ku-
ruluşu ve yönetimini gerçekleştirmiştir. 1989’dan itibaren 
kendi şirketinde birçok yurt içi ve yurt dışı firmaların ener-
ji projelerinde danışmanlık ve supervizyonluk hizmetleri 
vermekte olan Sayın Akşay çok iyi derecede Ingilizce bil-
mekte olup halen aynı alanda çalışmalarını yürütmektedir.

Salih Erez 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Koç Üniversitesi Işletme Bölümü mezunu olan Sayın Erez, 
özel şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim ku-
rulu üyeliğinin yanı sıra, şirketin bağımsız yönetim kurulu 
üyesidir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak ALTAY aynı 
zamanda şirket genel müdürüdür. Aday Gösterme Komi-
tesi’nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Ko-
mitesi’nin 30.07.2019 tarih ve 2019/01 sayılı toplantısında 
bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarına ilişkin olarak 
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hazırlanan rapor yönetim kuruluna sunulmuş olup, Ser-
maye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları tespit edilen Sn. 
Necdet Akşay ve Sn. Salih Erez bağımsız yönetim kurulu 
üyesi olarak seçilmişlerdir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birinin bağım-
sızlıklarına ilişkin vermiş oldukları yazılı beyanlarında;

i. ODAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin (“ODAŞ 
Enerji”) ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim 
kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu or-
taklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulun-
duran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan 
ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu tüzel kişiler ile şahsı, eşi ve üçüncü dereceye 
kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl için-
de önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, ser-
maye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 
inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olun-
madığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurul-
madığını

ii. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi 
denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), de-
recelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapı-
lan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde 
hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, 
hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönem-
lerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlu-
luklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığı-
nı veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,

iii. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiy-
le üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek 
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu,

iv. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam zamanlı görev 
almadığını,

v. Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş 
sayıldığını,

vi. ODAŞ Enerji faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabi-
lecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında taraf-
sızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını 
dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik 
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu-
ğunu,

vii. ODAŞ Enerji’nin faaliyetlerini işleyişini takip edebi-

lecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak 
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayı-
rabiliyor olacağını,

viii. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı 
yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığını,

ix. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bu-
lunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu 
şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsa-
da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız 
yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğunu, 
yönetim kurulu, ortaklar ve ilgili bütün tarafların bilgi-
sine sunulmuştur.

Bağımsız üyelerin rapor tarihine kadar görev aldıkları dö-
nem içerisinde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir 
durum meydana gelmemiştir. Yönetim kurulu üyelerinin, 
şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin ola-
rak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Mevcut durum 
itibarıyla yönetim kurulu üyeleri şirketimizle bir çıkar çatış-
masına sebebiyet verecek herhangi bir işlem yapmamak-
ta ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir 
faaliyette bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirketin yönetim kurulu toplantılarının toplanma sıklığı 
ile toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar Şirket Esas 
Sözleşmesi’nde belirlenmiştir. Buna göre yönetim kurulu, 
şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe üyelerin ya-
rıdan bir fazlası ile toplanır. Yönetim kuruluna ait kararlar 
mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Yönetim kurulu top-
lantıları şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin 
bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi 
yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.
Yönetim kurulu toplantılarının sekretaryası hukuk bölümü 
tarafından yerine getirilmektedir.

Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı-
nın diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ve/veya 
icra başkanı ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirle-
nir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden 
gelen taleplere önem verilir.

Yönetim kurulu 2019 yılı boyunca toplam 21 defa top-
lanmıştır. Toplantıların tamamında alınan kararlara ilişkin 
karar zaptına geçirilen bir karşı görüş bulunmamaktadır. 
Ancak böyle bir durumun oluşması halinde bu görüşlere 
ilişkin gerekli tüm hususlar zabıtlara kaydedilecektir.
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Sermaye Piyasası Mevzuatı’ nın gerektirdiği hallerde, 
önemli yönetim kurulu kararları Özel Durum Açıklaması 
yoluyla kamuya açıklanmaktadır. 2019 yılı içerisinde top-
lam 29 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin başkan dâhil olmak üzere hiç-
birinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bu-
lunmamaktadır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bu-
lunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.2.8. maddesi kapsamında 
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları 
ile şirkette sebep olacakları zarar henüz sigorta ettirilme-
miştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin 
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket yönetim kurulunun 21.03.2013 tarihli kararı ile De-
netimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi 
olmak üzere iki adet komite oluşturulmuştur. 25.12.2013 
tarihli yönetim kurulu kararıyla da ayrıca Riskin Erken 
Saptanması Komitesi kurulmuştur. Aday Gösterme Komi-
tesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine ge-
tirilmesi yetki, görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim 
Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında kurulan komi-
telerin görev ve çalışma esasları yönetim kurulunun 
25.12.2013 tarihli kararıyla yürürlüğe girmiş ve Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuş, ayrıca tüm komi-
teler tarafından yerine getirilecek faaliyetlere ilişkin genel 
prosedürlerin belirlendiği Görev ve Çalışma Esasları da 
12.06.2015 tarihinde güncellenerek Kamuyu Aydınlatma 
Platformu ve şirketin internet sitesinde menfaat sahipleri-
nin bilgisine sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite
Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılandırılmış-
tır. Komite en az iki üyeden oluşmaktadır. Komite üyeleri 
yönetim kurulunun icracı olmayan bağımsız iki üyesinden 
oluşmakta olup, Sn. Salih Erez komite başkanı ve Sn. 
Necdet Akşay komite üyesi olarak görev yapmaktadır. Ko-
mite başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, 
mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, mu-
hasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına 
özen gösterilmiştir.

Yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin 
amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve bu düzenle-
mede yer alan esaslara uygun olarak şirketin muhasebe 

sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız 
denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin 
gözetiminde yönetim kuruluna yardımcı olmak, yaptığı 
değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları de-
ğerlendirerek yönetim kuruluna raporlamaktır. Komitenin 
yılda en az üç ayda bir olmak üzere toplanmasına ilişkin 
düzenleme, Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalış-
ma Esasları’nda yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı-
na uygun olarak şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyu-
munun izlenmesi, uygulanması, uygulanmıyor ise gerek-
çesinin tespit edilmesi, verimliliğinin artmasına yönelik iyi-
leştirici çalışmalar yapılması, yönetim kuruluna seçilmesi 
öngörülen adaylarının belirlenmesi, yönetim kurulu üyele-
ri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret, perfor-
mans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda 
şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, 
yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında 
faaliyetlerde bulunarak uygulanması mümkün önerilerde 
bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmak 
üzere kurulmuştur.

Komite, Şirket Esas Sözleşmesi’ne uygun olarak oluşturu-
lur. Komite, en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden 
oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması 
halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yöne-
tim kurulu üyelerinden oluşur. Komitede şirket icra başka-
nı/genel müdür görev alamaz.

Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasın-
dan seçilir. Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi kurumsal yö-
netim komitesi üyesi olarak görevlendirilir. Bunun dışında 
yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler 
de kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendiri-
lebilir. Şirket yönetim kurulu seçildikleri genel kurulu takip 
eden ilk yönetim kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim 
Komitesinin üyelerini atar. Kurumsal Yönetim Komitesi bir 
sonraki yönetim kurulu üyelerinin seçimine kadar görev 
yapar. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az üç kere 
toplanır. Gerek görüldüğü durumlarda, komite, başkanının 
yönetim kurulu sekretaryası vasıtası ile yapacağı davet 
üzerine şirket merkezinde toplanır. Komite, üye sayısının 
yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantılarında 
alınan kararlar oy çokluğu ile alınır, yazılı hale getirilir, Ko-
mite üyeleri tarafından bir sonraki toplantıda imzalanır ve 
arşivlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun 
icrada görevli olmayan iki bağımsız ve bir şirket yetkilisin-
den olmak üzere toplam üç üyeden oluşmaktadır.
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Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 yılı içerinde Yatırımcı 
İlişkileri Faaliyetlerin geliştirilmesi ve yönetim kuruluna 
seçilmesi öngörülen adaylarının belirlenmesine yönelik 
çalışmalarda bulunmuştur.

Bu kapsamda yatırımcı profilinin geliştirilmesine yönelik 
yurt içi ve yurt dışında yapılan yatırımcı toplantıları ve di-
ğer yatırımcı ilişkileri uygulamalarına yönelik çalışmalar 
Kurumsal Yönetim Komitesi ile paylaşılmıştır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Teb-
liği’nde belirtilen kriterler doğrultusunda Kurumsal Yö-
netim Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Aday Gös-
terme Komitesi’nin yapmış olduğu değerlendirme sonu-
cunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olma özelliklerini 
taşıdığı düşünülen adayların değerlendirilmesi ve 2019 
yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’unda ortakların onayına 
sunulmasını yönelik değerlendirmeyi Yönetim Kuruluna 
sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi, yönetim kurulunun 
icrada görevli olmayan en az iki üyesinden oluşmaktadır. 
Komite üyeleri yönetim kurulunun bağımsız iki üyesinden 
oluşmakta olup, Sn. Salih Erez komite başkanı ve Sn. Nec-
det Akşay Baylan komite üyesi olarak görev yapmaktadır.  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, 
Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 
Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; şirketin 
varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek 
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli 
önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 
yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Ko-
mite, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır.

2019 yılına yönelik olarak Finans, Muhasebe ve Rapor-
lama, Insan Kaynakları, departmanlarının risk çalışmaları 
mütalaa edilmiştir. Bu çalışmaların takip eden dönemlere 
yönelik olarak geliştirilmesine karar verilmiştir.

Komitenin toplanmasına ilişkin düzenleme, Riskin Erken 
Saptanması Komitesi görev ve çalışma esaslarında ya-
pılmıştır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
ODAŞ, yapısı gereği mevzuata uygun olarak, mali tablo-
larını konsolide bazda düzenlemektedir. Elektrik üretim, 
elektrik toptan satış ve madencilik alanlarından faaliyet 
grubunda, UFRS bazlı mali tablolar çeyrek dönemler iti-
barıyla hazırlanmaktadır. ODAŞ seviyesinde de, elektrik 

üretim, elektrik toptan satış arası işlemlerin eliminasyonu 
yapılmakta ve konsolide mali tablolar oluşturulmaktadır.

Konsolidasyona tabi olan şirketlerin dönemsel finansal 
sonuçları ve performansları analiz edilmekte ve konsolide 
bazda mali raporlamaya tabi olmaktadır. ODAŞ iç kontrol 
faaliyetleri, mevzuat çerçevesinde, Denetimden Sorumlu 
Komitenin sorumluluğunda yürütülmektedir. Mali tablola-
rın kamuya açıklandığı çeyreklik dönemlerde, konsolide 
mali tablolar denetimden sorumlu komitenin kontrol ve 
onayından geçerek şirket yönetim kuruluna sunulmakta-
dır.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ti-
caret Kanunu (TTK) halka açık şirketler için risk yönetim 
faaliyetini bir zorunluluk haline getirmiştir. Yönetim kuru-
lunun 25.12.2013 tarihli kararıyla yönetim kuruluna bağlı 
olarak kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin 
varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek 
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli 
önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 
yönetim kuruluna görüş ve öneriler sunmak üzere kurul-
muştur.

Şirketin Stratejik Hedefleri
ODAŞ, sektördeki varlığını geliştirmek için iki yönlü strate-
ji oluşturma amacındadır. Bu iki yönlü strateji sayesinde, 
üst üste eklediği maddi değerler ile birlikte dikey ve yatay 
entegrasyonla ilave sinerji sağlayan iş alanları gelişecek-
tir. 

Bu çerçevede, mevcut ana faaliyet konumuz olan elektrik 
üretim ve satışına, değerli metal ve minor madenciliği üre-
timi ve direkt satışı entegre edilmiştir.

Mali Haklar
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üye-
leri ile üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” 
yazılı olarak oluşturularak 25.12.2013 tarihli yönetim ku-
rulu toplantısında kabul edilmiş ve KAP aracılığıyla pay 
sahiplerinin bilgisine duyurularak şirketin internet sitesin-
de yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri-
nin aylık ücretleri ve huzur hakları genel kurulca kararlaş-
tırılır. Şirketin 22.08.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 
yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulu 
üyelerine aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine karar ve-
rilmiştir. 2019 yılında yönetim kurulu üyeleri ile şirket üst 
düzey yöneticilere sağlanan mali haklara aşağıda yer ve-
rilmiştir.
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Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)
 Yönetim Kurulu                       Üst Düzey Yöneticiler
 1.740.425 TL                               6.388.609 TL

Şirket yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler aylık 
ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine veri-
lecek ücretler, şirketin kârlılık oranına, performansına ve 
iç dengelerine bağlı olarak belirlenen, düzenli ve sürekli 
olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödeme-
lerdir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık üc-
retlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek 
ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, 
performans, benzer görevler için aynı sektörde uygulanan 
ücret politikaları, şirket içi dengeler, enflasyon ve şirketin 
o yıl mali hedeflerini tutturma durumu göz önünde bulun-
durularak belirlenir. Ücretlendirme uygulamalarının, ortak-
ların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek 
teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Ücretler, yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir. Şir-
ketimizde herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneti-
ciye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü 
bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırıl-
mamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemek-
tedir.

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygu-
lama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen 18.09.2017 tarih, C-117824 numaralı Yatırım 
Teşvik Belgesi mevcuttur. Belge konusu yatırım 340 MW 
kurulu gücünde yerli kömüre dayalı elektrik üretim santrali 
(Çan-2 Termik Santral) projesidir. Yatırım Teşvik Belgesi, 
Çanakkale ili Çan ilçesinde gerçekleştirilen komple yeni 
yatırım için verilmiş olup, 13.08.2014 – 12.02.2019 dö-
nemlerini kapsamaktadır. Belge ile, sigorta primi işveren 
desteği, faiz desteği, KDV istisnası, gümrük vergisi mu-
afiyeti ve vergi indirimi teşviklerinden yararlanılmaktadır. 
02.10.2019 tarihinde Teşvik Belgesi kapama vizesi için 
başvuru yapılmış, süreç devam etmektedir.
YS Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama 
ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen 24.07.2017 tarih, 131389 numaralı Yatırım Teşvik 
Belgesi mevcuttur. Belge konusu Taşkömürü Madencili-
ğidir. Yatırım Teşvik Belgesi, Çorum ili Dodurga ilçesinde 

gerçekleştirilen komple yeni yatırım için verilmiş olup, 
16.06.2017 – 16.06.2020 dönemlerini kapsamaktadır. 
Belge ile, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, KDV 
istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve vergi indirimi teşvik-
lerinden yararlanılmaktadır. 08.10.2019 tarihinde Teşvik 
Belgesi kapama vizesi için başvuru yapılmış, süreç de-
vam etmektedir.

Suda Maden A.Ş.
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygu-
lama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen 06.10.2017 tarih, 132950 numaralı Yatırım 
Teşvik Belgesi mevcuttur. Belge konusu Kum, Kil ve Taş 
Ocakçılığıdır. Yatırım Teşvik Belgesi, Kütahya ili Gediz il-
çesinde gerçekleştirilen modernizasyon için verilmiş olup, 
08.09.2017 – 08.09.2020 dönemlerini kapsamaktadır. 
Belge ile, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, KDV 
istisnası ve vergi indirimi teşviklerinden yararlanılmakta-
dır.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre 
tespit edilir ve dağıtılır. Şirket’in faaliyet dönemi sonunda 
tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile muhte-
lif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrıIması zaruri 
olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenme-
si zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap 
yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra 
geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, var-
sa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile 
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a)Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi hükümlerine 
göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır. 

Birinci Temettü:
b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi 
ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak birinci te-
mettü ayrılır. 
c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr 
payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve 
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer ni-
telikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hak-
kına sahiptir.

İkinci Temettü:
d)Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meb-
lağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen 
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veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya 
fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
e)Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağı-
tıIması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermaye-
nin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tu-
tarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesinin 
2. fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak 
ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılma-
dıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birin-
ci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; 
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılması-
na ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile me-
mur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş 
olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı 
dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmak-
sızın, faaliyet dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, 
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın da-
ğıtılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. Maddesindeki 
düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı da-
ğıtabilir.
Ilgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması 
durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri çerçevesinde, şirketin yıllık dağıtılabilir 
kârının yönetim kurulunca alınacak kâr dağıtım kararı ile 
genel kurulun onayına sunulacaktır ve genel kurul onay 
verirse dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanacaktır. 
Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği yöne-
tim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme 
bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleşti-
rilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nin ilgili mevzu-
at, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak te-
mettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde 
olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse 
şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikasının uygu-
lamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati 
arasında tutarlı bir politika izlenir. Yönetim kurulu, kâr da-
ğıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını 
ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını genel kurul-
da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Davalar
01.01.2019- 31.12.2019 dönemi içerisinde Şirket aleyhi-
ne karara bağlanması hâlinde, Şirket’in faaliyeti, faaliyet 
sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep 
birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek herhan-
gi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulun-
mamaktadır.
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KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU UYUM DURUMU

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ 
KOLAYLAŞTIRILMASI Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama

1.1.2 - Pay Sahipliği haklarının kullanımını 
etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar 
güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde 
Yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim 
yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan 
kaçınmıştır.

X

1.3.  GENEL KURUL Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama

1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde 
ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık 
altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine 
ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri 
adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında 
yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi 
verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere 
yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili 
yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal 
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan 
yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında 
hazır bulunmuştur. 

X

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve 
yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara 
ayrı bir maddede yer verilmiştir. 

X

Genel Kurul 
gündeminde yıl 
boyunca yapılan 
toplam bağış 
ve yardımlar 
paylaşılmıştır.

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı 
olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil 
kamuya açık olarak yapılmıştır. 

X

1.4. OY HAKKI Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama

1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını 
zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama 
bulunmamaktadır.

X

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı  
bulunmamaktadır. X

Şirketin kendi elinde 
tuttuğu herhangi 
bir imtiyazlı payı 
bulunmamaktadır. 
Ancak A Grubu 
payların imtiyazı 
bulunmaktadır. 
Abdulkadir Bahattin 
Özal ve Burak 
Altay imtiyazlı pay 
sahipleridir.
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1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de 
getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu 
herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy 
haklarını kullanmamıştır.

X

1.5. AZLIK HAKLARI Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullandırılmasına 
azami özen göstermiştir. X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin 
yirmide birinden daha düşük bir orana sahip 
olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı 
esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. 

X

Şirketimizde azlık 
hakları TTK'da 
düzenlenmiş 
oranlarda 
tanımlanmıştır.

1.6. KAR PAYI HAKKI Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar 
dağıtım Politikası ortaklığın kurumsal internet 
sitesinde kamuya açıklanmıştır.

X

1.6.2-Kar dağıtım Politikası, pay sahiplerinin 
ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın 
dağıtım usul ve Esaslarını öngörebilmesine imkan 
verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

X

1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan 
kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde 
belirtilmiştir.

X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım Politikasında 
pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati 
arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden 
geçirmiştir.  

X

1.7. PAYLARIN DEVRİ Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi 
bir kısıtlama bulunmamaktadır. X

2.1.  KURUMSAL İNTERNET SİTESİ Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 
numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm 
öğeleri içermektedir.

X

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin 
%5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay 
sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) 
kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir 
güncellenmektedir.

X

2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki 
bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak 
şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de 
hazırlanmıştır. 

X

2.2. FAALİYET RAPORU Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun 
şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde 
yansıtmasını temin etmektedir.

X

2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede 
yer alan tüm unsurları içermektedir. X

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET 
POLİTİKASI Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
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3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili 
düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları 
çerçevesinde korunmaktadır.

X

3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika 
ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlanmaktadır.

X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve 
etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için 
gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

X

3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. X

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE 
KatılımıNIN DESTEKLENMESİ Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama

3.2.1- Çalışanların yönetime Katılımı, esas 
sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle 
düzenlenmiştir.

X

Şirketin yatırım 
faaliyetlerine yönelik 
ilgili dönemlerde 
geçici komiteler 
oluşturularak 
çalışanların yönetime 
Katılımı sağlanmıştır.

3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç 
doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin 
görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi 
yöntemler uygulanmıştır.

X

Menfaat sahiplerinin 
bir kısmı açısından 
sonuç doğuran 
önemli kararlarda 
menfaat sahiplerinin 
talep, öneri ve şika-
yetleri alınmakta ve 
değerlendirilmektedir.

3.3.  ŞİRKETİN İNSAN Kaynakları POLİTİKASI Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam 
Politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir 
halefiyet planlaması benimsemiştir.

X

3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak 
belirlenmiştir. X

3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim 
Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda 
çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.

X

3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, 
kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda 
çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar 
düzenlenmiştir.

X

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar 
kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. 
Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü 
alınmıştır.

X

İnsan Kaynakları 
Departmanı tüm 
çalışanlar ile 
ilişkileri yürütmek 
üzere görevini 
yürütmektedir. 
Ancak şirketimizde 
herhangi bir sendika 
bulunmamaktadır.

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri 
tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak 
çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme 
kararlarında kullanılmıştır.

X
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3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını 
önlemek ve çalışanları şirket içi  fiziksel, 
ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere 
karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, 
farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet 
mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

X

3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş 
sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını 
desteklemektedir.

X

Şirkette herhangi bir 
dernek ve sendika 
bulunmamakla 
birlikte kısıtlayıcı 
bir uygulama da 
bulunmamaktadır.

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı 
sağlanmaktadır. X

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve 
koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet 
göstermiştir.

X

3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete 
ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme 
olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.

X

3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite 
standartlarına bağlıdır. X

3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari 
sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini 
korumaya yönelik kontrollere sahiptir.

X

3.5.  ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı 
belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlamıştır.

X

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda 
duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine 
yönelik tedbirler almıştır.

X

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin 
uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin 
bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

X

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim 
kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak 
onayladığını, ihtiyaç duyulan Kaynakları 
belirlediğini ve yönetimin performansının 
denetlendiğini ortaya koymaktadır.

X

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET Esasları Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş 
ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. X

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri 
yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. X
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4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve 
faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol 
sistemi oluşturmuştur.

X

İç kontrol faaliyetleri 
Denetim Komitesi 
tarafından 
yürütülmekte olup, 
şirekt direktörleri 
departmanlar 
bazında 
değerlendirmeler 
yapmaktadır.

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine 
dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. X

4.2.5-Yönetim kurulu Başkanı ve icra Başkanı 
(genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve 
tanımlanmıştır.

X

4.2.7-Yönetim kurulu, Yatırımcı ilişkileri bölümü 
ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde 
çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri 
arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay 
sahipleriyle iletişimde Yatırımcı ilişkileri bölümü ve 
kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde 
çalışmıştır.

X

4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları 
zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25’ini 
aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası 
yaptırmıştır. 

X

Yönetim Kurulu 
üyelerinin görevleri 
esnasındaki 
kusurları ile şirkete 
sebep olacakları 
zarara ilişkin Şirket 
sermayesinin 
%25'ini aşan bir 
bedell yönetici 
sorumluk sigortası 
yapılmamıştır.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama

4.3.9.Şirket Yönetim kurulunda kadın üye oranı 
için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaça 
ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim 
kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve 
aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde 
gerçekleştirilmektedir.

X

Yönetim Kurulu'nda 
1 kadın üye 
bulunmakta olup, 
kadın üye için asgari 
%25'lik hedef ile 
ilgilii bir politika 
bulunmamaktadır.

4.3.10. - Denetimden sorumlu komite üyelerinden 
en az birinin denetim /muhasebe ve finans 
konusunda 5 yıllık tecrübesi vardrı.

X

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIN ŞEKLİ Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu 
toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. X

4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan 
konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce 
tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre 
tanımlamıştır. 

X

4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini 
yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin 
görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.

X

4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı 
vardır. X
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4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde 
yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale 
getirilmiştir.

X

4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki 
tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta 
ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde 
hazırlanmaktadır.

X

4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında 
başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim 
kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler 
genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmuştur.

X

Yönetim Kurulu 
üyelerine şirket 
dışı başka görev 
veya görevler 
almasına ilişkin 
olarak herhangi 
bir sınırlama 
getirilmemiştir.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE 
OLUŞTURULAN KOMİTELER Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama

4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir 
komitede görev almaktadır. X

Yönetim kurulu 
üyeleri sadece bir 
komitede görev 
almamaktadır.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli 
gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve 
görüşlerini almıştır.

X

4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/
kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık 
faaliyet raporunda yer verilmiştir.

X

4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında 
rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine 
sunulmuştur.

X

4.6. 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ 
SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE 
SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir 
şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek 
üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi 
gerçekleştirmiştir.

X

Yönetim Kurulu 
performans 
değerlendirmesi 
yapılmamıştır.

4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden 
herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç 
vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini 
uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar 
aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi 
kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi 
teminatlar vermemiştir. 

X

4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet 
raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

X

Yönetim kurulu 
üyeleri ve idari 
sorumluluğu bulunan 
yöneticilere verilen 
ücretler yıllık faaliyet 
raporunda toplam 
rakam üzerinden 
açıklanmıştır.
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KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının 

Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği Yatırımcı konferans ve 
toplantılarının sayısı

36

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı -

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi 
talebi sayısı

-

1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin 
duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780237

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş 
anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

İlgili belgeler şirket internet sitesinde Türkçe ve İngilizce 
olarak sunulmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle 
ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 
kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili 
KAP duyurularının bağlantıları 

Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 
kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz 
eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve 
yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / 
Bağış Politikası 

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği 
genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun 
bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/526892 

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula 
Katılımını düzenleyen madde numarası

Yoktur

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi  Şirket çalışanları

1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy 
oranları

A Grubu payların imtiyazı bulunmaktadır. Abdulkadir 
Bahattin Özal ve Burak Altay imtiyazlı pay sahipleri olup, 
%21,85 ve %25,49 oy oranlarına sahiptir. 

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı 15.53%

1.5.  Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik 
veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır

 Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise 
ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

-

1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım Politikasının yer 
aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / 
Kar Dağıtım Politikası
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Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan 
karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem 
maddesine ilişkin tutanak metni

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.05.2019 Tarih ve 2019/07 
sayılı kararının müzakeresi sonucu Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca 
hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-
31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide mali 
tablolarında ve Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden Vergi 
Usul Kanunu Esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında 
dağıtabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı 
yapılmaması hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile 
kabul edilmiştir.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer 
aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765544

2.  KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal 
yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı 
bölümlerin adları kurumsal internet sitesinin hazırlandığı 
diller

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Faaliyet Raporları, 
Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar, Sermaye ve 
Ortaklık Yapısı, Esas Sözleşme, Politikalar

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir 
şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek 
kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sermaye ve 
Ortaklık Yapısı

2.2. Faaliyet Raporu Tükçe ve İngilizce
2.2.2. Numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen 
bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları 
veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket 
dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık 
beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yönetim 
Kurulu / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere 
ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yönetim 
Kurulu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan 
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve 
üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa 
numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yönetim 
Kurulu / Yönetim Kurulun Faaliyet Esasları

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek 
mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası 
veya bölüm adı

-

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası 
sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm 
adı 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Davalar

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi 
hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları 
ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin 
sayfa numarası veya bölüm adı 

-

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı 
karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya 
bölüm adı 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Menfaat 
Sahipleri / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
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g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile 
diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket 
faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm 
adı 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Menfaat 
Sahipleri / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat Politikasının yer 
aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / 
Tazminat Politikası

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 
kesinleşen yargı kararlarının sayısı

-

İhbar Mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı İnsan Kaynakları Direkrörü

Şirketin ihbar Mekanizmasına erişim bilgileri info@odasenerji.com - ik@odasenerji.com

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının 
Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim 
organlarına Katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer 
aldığı bölümün adı

-

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları -

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı 
geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

-

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel 
alımı ölçütlerini içeren insan Kaynakları Politikasının yer 
aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin 
özeti

İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikası

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay Edinme Planı Bulunmuyor

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü 
muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan 
Kaynakları Politikasının yer aldığı bölümün adı veya 
politikanın ilgili maddelerinin özeti

İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikası

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 
kesinleşen yargı kararı sayısı

-

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar Politikasının 
yer aldığı bölümün adı

İnsan Kaynakları / Etik Kurallar

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk 
raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal 
sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal 
yönetim konularında alınan önlemler

Sosyal Sorumluluk

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü 
yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Şirketimizde irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her 
türlü yolsuzluğa karşı uygulanacak yaptırımlar disiplin 
prosedüründe yer almaktadır

4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin 
tarihi

-
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Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde 
bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim 
kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

A.Bahattin Özal - Yönetim Kurulu Başkanı, Burak Altay - 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Mustafa Ali Özal - Yönetim 
Kurulu Üyesi, Hafize Ayşegül Özal -  Yönetim Kurulu 
Üyesi, Necdet Akşay - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,  
Salih Erez -  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 
ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

-

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine 
ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya 
sayfa numarası

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yönetim 
Kurulu / Risk Yönetimi ve iç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu Başkanının adı Abdulkadir Bahattin Özal

İcra Başkanı / genel müdürün adı Burak Altay

Yönetim kurulu Başkanı ve icra Başkanı/genel müdürün 
aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP 
duyurusunun bağlantısı

Aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki 
kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket 
sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine 
ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

-

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu 
üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik Politikası 
hakkında bilgi verilen bölümün adı

-

Kadın üyelerin sayısı ve oranı Kadın Üye Sayısı :1  -  Oranı : %16,6

4.  YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle 
yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

21

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı 100%

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için 
elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Hayır

Yönetim kurulu çalışma Esasları uyarınca, bilgi ve 
belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Gündeme Göre Değişmektedir.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu 
toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket 
içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün 
adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme / 
Madde 7

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını 
sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasına yönelik 
herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

4.5.  Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin 
bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün 
adı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yönetim 
Kurulu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan 
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komite çalışma Esaslarının duyurulduğu KAP 
duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/445299 
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4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-

II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, 
denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yatırımcı İlşkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / 
Denetimden Sorumlu Komitesi / Denetimden Sorumlu 
Komite Görev ve Çalışma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, 
kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında 
bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya 
bölümün adı)

Yatırımcı İlşkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / 
Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi 
Görev ve Çalışma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday 
gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yatırımcı İlşkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / 
Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi 
Görev ve Çalışma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin 
erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında 
bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya 
bölümün adı)

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Riskin 
Erken Saptanması Komitesi / Riskin Erken Saptanması 
Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yatırımcı İlşkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / 
Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi 
Görev ve Çalışma Esasları

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu 
Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans 
hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin 
bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu/ Dönem Boyunca Operasyonel Durum

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada 
görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme 
Politikasının yer aldığı bölümünün adı.

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / 
Ücretlendirme Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler 
ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa 
numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Mali Haklar
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Genel Kurul Toplantilari

Genel Kurul Tarihi 28/08/2019

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek 
açıklama talebi sayisi 0

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı 37,66%

Doğrudan temsil edilen payların oranı 28,50%

Vekaleten temsil edilen payların oranı 9,16%

Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem 
maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir 
şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı 
bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul 
Toplantıları/2018 Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısı/
Toplantı Tutanağı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında 
yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer 
aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul 
Toplantıları/2018 Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısı/
Toplantı Tutanağı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili 
madde veya paragraf numarası 15

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekil-
de ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı 
(İçeriden öğrenenler listesi)
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KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783741
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Yönetim Kurulunun Yapisi
Yönetim 
Kurulu 
Üyesinin 
Adı/Soyad

İcrada 
Görevli 
Olup 
Olmadığ

Bağımsız 
Üye Olup 
Olmadığı

Yönetim 
Kuruluna 
İlk Seçilme 
Tarihi

Bağımsızlık 
Beyanının Yer 
Aldığı KAP 
Duyurusunun 
Bağlantısı

Bağımsız 
Üyenin Aday 
Gösterme 
Komitesi 
Tarafından 
Değerlendiri-
lip Değerlen-
dirilmediği

Bağımsızlığı-
nı Kaybeden 
Üye Olup 
Olmadığı

Denetim, 
Muhasebe 
ve/veya 
Finans 
Alanında En 
Az 5 Yıllık 
Deneyime 
Sahip Olup 
Olmadığı

Abdulkadir 
Bahattin 
Özal

İcrada 
Görevli Değil

Bağımsız 
Üye Değil 05/23/2011

Burak Altay İcrada 
Görevli

Bağımsız 
Üye Değil 03/06/2013

Mustafa Ali 
Özal

İcrada 
Görevli Değil

Bağımsız 
Üye Değil 03/06/2013

Hafize 
Ayşegün 
Özal

İcrada 
Görevli Değil

Bağımsız 
Üye 08/29/2019

Necdet 
Akşay

İcrada 
Görevli Değil

Bağımsız 
Üye 04/28/2016

https://www.
kap.org.
tr/tr/Bildi-

rim/780237

Değerlendi-
rildi Hayır Evet

Salih Erez İcrada 
Görevli Değil

Bağımsız 
Üye 28.04.2016

https://www.
kap.org.
tr/tr/Bildi-

rim/780237

Değerlendi-
rildi Hayır Evet

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları

Komite Üyelerinin Adı-
Soyadı

Komite Başkanı Olup 
Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi 
Olup Olmadığı

Denetim Komitesi Salih Erez Evet Yönetm Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Necdet Akşay Hayır Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Necdet Akşay Evet Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Salih Erez Hayır Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Melih Yüceyurt Hayır Yönetim Kurulu Üyesi Değil

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi

Salih Erez Evet Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi

Necdet Akşay Hayır Yönetim Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları

İcrada Görevli 
Olmayan 
Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız 
Üyelerin Oranı

Komitenin 
Gerçekleştirdiği 
Fiziki Toplantı Sayısı

Komitenin 
Faaliyetleri Hakkında 
Yönetim Kuruluna 
Sunduğu Rapor 
Sayısı

Denetim Komitesi 100% 100% 5 5

Kurumsal Yönetim 
Komitesi

100% 66% 3 3

Riskin Erken 
Saptanması Komitesi

100% 100% 6 6




