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Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25 / 02 / 2013 tarihli almış olduğu karara istinaden;  

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 28.03.2013 

Perşembe günü saat 14:00’de, Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No : 10 Kat 1-2 

Maltepe – İstanbul adresinde yapılacaktır. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 415. maddesinin 4.fıkrası uyarınca genel kurula katılacak 

ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, 

vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, 

toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına 

ilişkin bilgileri gizlenmiş olan bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul 

Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en 

geç 27 Mart 2012 günü saat 16:30’a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki 

kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. 

 

TTK’nın 1527.maddesinin 4.fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda, 

şahsen veya vekil aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekilleri aracılığıyla 

katılmak isteyen ortaklarımızın bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK 

tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. EGKS 

üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, toplantıya EGKS üzerinden 

veya fiziken katılabilir. Toplantıya fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS 

üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. 

 

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini 

teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil 

atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya 

katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK’nın 1526.maddesi uyarınca 

tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi 

adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. 

 

2012 Yılına ait Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme 

raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin 

incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 sayılı tebliğ 

kapsamında yayınlanması gerekli dökümanlar ile birlikte www.orge.com.tr adresli internet sitemizde 

ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin 

katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 

                     
             Adı – Soyadı 

                          Şirket Yetkilisi/Yetkilileri 

                        Kaşe – İmza 

http://www.orge.com.tr/


Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 

 

1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının 

imzalanması için yetki verilmesi, 

 

2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi ile 2012 yılına 

ait murakıp raporunun okunması ve onaylanması, 

 

3) 2012 yılına ait Finansal Tablolarının, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, üzerinde görüşülmesi ve 

onaylanması,  

 

4) 2012 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranının belirlenmesi, 

 

5) Yönetim kurulu üyeleri ile murakıpların ibra edilmeleri, 

 

6) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması, 

 

7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi, 

 

8) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi, 

 

9) Bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması, 

 

10) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396 ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi, 

 

11) ‘’Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası’’,  

“Şirket Kar Dağıtım Politikası’’ ve   ‘’Şirket Bilgilendirme Politikası’’ hakkında genel kurulun bilgisine  

sunulması, 

 

12) Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç 

kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması, 

 

13) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uyum amaçlı olarak;  Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması halinde, Şirket esas sözleşmesinin 3,6,7,8,9,10,12,13,15 ve 

19’ncu madde tadil tasarılarının genel kurulun onayına sunulması, 

 

14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve 

elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 

 

15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan 

işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 

 

16) Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç 

Yönergenin okunması ve genel kurul onayına sunulması, 

 

17)  2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 

 

18)  Dilek ve temenniler, kapanış. 

 

 

 

 

 



 


