
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 
(İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu/Sicil No: 255005) 

 
Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul’u 17.04.2019 tarihinde saat 11:00’de aşağıda yazılı gündem 
maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Tak-ı Zafer Cad., Osmanlı Sok., No: 1/B, Taksim, İstanbul 
adresindeki The Marmara Hotels, Opera Salonu’nda toplanacaktır.  
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri 
veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, K: 3-4, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket 
merkezimizden veya Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 
24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı 
‘Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde (‘Tebliğ’) öngörülen hususları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun 
kullanılması ile mümkündür. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 
(MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki 
vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak 
düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını 
imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler. 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak 
edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda 
katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi 
yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na 
kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay 
sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün 
olmayacaktır.   
 
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel 
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini 
tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.  
 
Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay 
Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 
hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına 
İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri 
hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Şirketimizin 
Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi’nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş 
Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi’nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, 
Adıyaman adresindeki Burç Şubesi’nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I 
Şubesi’nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok, No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi’nde, Himmetli Mah., Su Çatı 
Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi’nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, 
Adana adresindeki Himmetli Şubesi’nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi’nde ve 
Mahmutlu  Mahallesi, Burnaz Küme Evleri, No.1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi’nde, MKK’nın elektronik 
genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve 
www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır 
bulundurulacaktır. 
 
Sayın Pay Sahiplerine Duyurulur. 
Saygılarımızla, 
 
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 
ANONİM ŞİRKETİ 

http://www.akenerji.com.tr/
http://www.akenerji.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/


 

 

 

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’NİN 

2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL 

 

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. 
 

2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.  
 

3. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması. 
 

4. 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 
 

5. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmeleri. 
 

6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 
 

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 
 

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 
 

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 
Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji 
Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına 
Denetletmesi Hakkında Kararı’ uyarınca Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi 
seçiminin onaya sunulması. 
 

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan 
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri  hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile 
çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme 
konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle 
uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.  
 

11. Türk  Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu 
Üyelerine verilmesi.  
 

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında 
pay sahiplerine bilgi verilmesi. 
 

13. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 
verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine 
bilgi verilmesi. 

 
14. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin 

alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret 
Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Payların Devri” başlıklı 8. Maddesinin ve “Genel 
Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 20. Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un 
onayına sunulması. 

 
 



 

 

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ  

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 

Eski Şekil Yeni Şekil 

MADDE 8 – PAYLARIN DEVRİ 

Şirket sermayesinin %5’ini 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 her defasında Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm 

oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi 

hallerinde de geçerlidir. 

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi 

intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen 

oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu onayına tabidir. 

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje 

finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans 

kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde 

düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri 

gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi 

olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin oluştuğu 

hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı 

sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya 

finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme 

Kurumu tarafından verilen süre içinde söz 

konusu ihlal giderilecektir. 

Pay devirleri Yönetim Kurulu’nun onayı ile pay 

defterine işlenecek kayıtla Şirket’e karşı hüküm 

ifade eder. Borsada gerçekleştirilen işlemler 

neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere, 

borsada işlem görmeyen nama yazılı payları 

devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi 

ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için 

Şirket’in Yönetim Kurulu’na hitaben yazdıkları bir 

dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu 

aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne 

sürerek onay işlemini reddedebilir. Bununla 

birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay 

MADDE 8 – PAYLARIN DEVRİ 

Şirket sermayesinin %5’ini veya daha fazlasını 

temsil eden payların doğrudan veya dolaylı 

olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından 

edinilmesi ile yukarıda belirtilen pay 

değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin 

ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu 

veren pay devirleri veya bu sonucu doğuran 

diğer işlemler her defasında Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu onayına tabidir.  

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje 

finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans 

kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde 

düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri 

gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi 

olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin oluştuğu 

hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı 

sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya 

finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme 

Kurumu tarafından verilen süre içinde söz 

konusu ihlal giderilecektir. 

Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı 

paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemeleri uygulanır. 

Şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik 

Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir.  

 



sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer 

pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da 

onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis 

edebilirler. 

Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay 

sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay 

sahipleri ve iştirakleri dışında üçüncü kişilere 

yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı 

tesisleri bakımından ise, Şirket 

a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket 

veya işletme (“Rakip”) ile, Rakiplerin 

sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim 

sermayesi fonları ve bunların ortakları da 

dahil) veya sıfatı ne olursa olsun 

yöneticisi veya çalışanı konumunda olan 

kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve 

üstsoyunun veya anılanların doğrudan 

veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip 

oldukları şirketlerin pay iktisap etmek 

istemesi; 

b) Şirketin, işletme konusunun veya 

ekonomik bağımsızlığının korunması 

açısından; Şirket sermayesinde nama 

yazılı payların oluşturduğu sermayenin 

%5’ini bulan ya da bu oranı aşan 

miktarda payın doğrudan veya dolaylı 

olarak herhangi bir kişi veya birlikte 

hareket eden kişiler tarafından iktisap 

edilmek istenmesi; durumunda, bu 

hususları önemli bir sebep olarak kabul 

ederek pay devirleri ve intifa hakkı 

tesisleri hakkındaki onay istemlerini 

reddedebilir. 

Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı 

paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemeleri uygulanır. 

Bu maddenin ilk iki paragrafında yazılı hükümler 

saklı kalmak kaydıyla, Şirketin nama yazılı 

paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nun 

ilgili hükümlerine tabidir.  

 

MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - 

TOPLANTI VE KARAR NİSABI 

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak 

üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede 

MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - 

TOPLANTI VE KARAR NİSABI 

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak 

üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede 



yazılı hükümlere göre toplanır. 

Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap 

dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş 

hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak 

üzere olağan olarak toplanır. 

Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği 

zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar 

vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas 

Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü 

olarak toplanır. 

Genel Kurullar Şirket idare merkezinin 

bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun 

vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin 

bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. 

Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili 

yapılan ilanda belirtilir. 

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisap 

öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  Şirket 

sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay 

sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp 

kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 

69’unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu 

ile alır. 

Genel Kurul’un yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun 

emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen 

görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak 

aşağıdakileri kapsar: 

a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;  

b. Sermayenin artırılması veya azaltılması;  

c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet 

ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma 

veya opsiyon hakkı verilmesi;  

d. Borç senedi ihracı; 

e. Hisselerin türü veya biçiminin 

değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda 

değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote 

edilmesi;  

f. Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya 

diğer şirket yeniden yapılandırmaları;  

g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve 

bunların ücretlerinin onaylanması; 

h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, 

azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;  

i. Mali durum tablolarının onaylanması;  

j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının 

onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması 

k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya 

yazılı hükümlere göre toplanır. 

Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap 

dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş 

hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak 

üzere olağan olarak toplanır. 

Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği 

zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar 

vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas 

Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü 

olarak toplanır. 

Genel Kurullar Şirket idare merkezinin 

bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun 

vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin 

bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. 

Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili 

yapılan ilanda belirtilir. 

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisap 

öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  Şirket 

sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay 

sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp 

kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 

69’unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu 

ile alır. 

Genel Kurul’un yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun 

emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen 

görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak 

aşağıdakileri kapsar: 

a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;  

b. Sermayenin artırılması veya azaltılması;  

c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet 

ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma 

veya opsiyon hakkı verilmesi;  

d. Borç senedi ihracı; 

e. Hisselerin türü veya biçiminin 

değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda 

değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote 

edilmesi;  

f. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası 

mevzuatı uyarınca kolaylaştırılmış usulde 

birleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 

birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer 

şirket yeniden yapılandırmaları;  

g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve 

bunların ücretlerinin onaylanması; 

h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, 

azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;  

i. Mali durum tablolarının onaylanması;  



başka fonlar oluşturulması;  

l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir 

sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;  

m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması; 

n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya 

faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak 

suretiyle değiştirilmesi;  

o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi 

veya sona erdirilmesi;  

p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, 

infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun 

atanması;  

q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya 

ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, 

işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi 

ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması; 

r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli 

iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması; 

s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;  

t. Şirket ortaklarının sermaye katılım 

taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi.  

 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, 

Şirket’in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel 

Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun uygulanması zorunlu kılınan 

kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. 

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden 

izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye 

Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu 

tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesi”ne 

göre hazırlar.  

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul 

toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin 

yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümleri saklıdır. 

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 

uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne 

ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul 

onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil 

ve ilan ettirilir. 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 

bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 

elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim 

j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının 

onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması 

k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya 

başka fonlar oluşturulması;  

l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir 

sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;  

m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması; 

n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya 

faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak 

suretiyle değiştirilmesi;  

o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi 

veya sona erdirilmesi;  

p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, 

infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun 

atanması;  

q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya 

ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, 

işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi 

ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması; 

r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli 

iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması; 

s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;  

t. Şirket ortaklarının sermaye katılım 

taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi.  

 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, 

Şirket’in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve 

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel 

Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun uygulanması zorunlu kılınan 

kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. 

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden 

izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye 

Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu 

tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesi”ne 

göre hazırlar.  

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul 

toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin 

yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası 

Mevzuatı hükümleri saklıdır. 

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 

uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne 

ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul 

onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil 

ve ilan ettirilir. 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 



Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 

hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılmalarına, görüş 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel 

kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında 

esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş 

olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde 

belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 

bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 

elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim 

Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 

hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılmalarına, görüş 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel 

kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında 

esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş 

olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve 

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde 

belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VEKALETNAME 
 
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’nin 17.04.2019 tarihinde saat 11:00’de Tak-ı Zafer Cad., 
Osmanlı Sok., No: 1/B, Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Opera Salonu’nda yapılacak 2018 
yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda 
beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 
aşağıda detaylı olarak tanıtılan ......................................’yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz. 
 
 

Vekilin(*);  
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS 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. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı’nın 
oluşturulması. 

   

2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2018 yılına 
ait Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve 
müzakeresi. 

   

3. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim 
Raporunun okunması. 

   

4. 2018 yılına ait Finansal Tabloların 
okunması, müzakeresi ve tasdiki. 

   

5. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra 
edilmeleri. 

   

6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve 
kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 

   

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin 
belirlenmesi. 

   

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev 
sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye 
sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin ve 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 
seçilmesi. 

 

   

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye 
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları 

   



Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 
5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet 
Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin 
Faaliyetlerini Bağımsız Denetim 
Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında 
Kararı’ uyarınca Yönetim Kurulu’nun 
konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız 
Denetçi seçiminin onaya sunulması. 

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, 
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve 
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhri  hısımlarının, Şirket veya bağlı 
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 
olabilecek önemli bir işlem yapması 
ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının 
işletme konusuna giren ticari iş türünden 
bir işlemi kendi veya başkası hesabına 
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan 
bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız 
ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim 
Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu 
işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi. 

   

11. Türk  Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. 
madde hükümlerinde belirtilen izin ve 
yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine 
verilmesi. 

   

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 
Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan 
bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine 
bilgi verilmesi. 

   

13. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi 
uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından 
üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, 
ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir 
veya menfaatlere ilişkin olarak pay 
sahiplerine bilgi verilmesi. 

   

14. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye 
Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret 
Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış 
olması kaydı ile ve Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası 
Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 
onaylayacağı hali ile; Şirket Esas 
Sözleşmesi'nin “Payların Devri” başlıklı 8. 
Maddesinin ve “Genel Kurul Toplantıları - 
Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 20. 
Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının 
Genel Kurul'un onayına sunulması. 

   

 (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da 

vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  

 

 

 



 
2. 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 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 Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 

Adresi: 

İMZASI 

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

 


