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2021 YILI OLAG-AN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAG-1 

Enerji Piyasalan i�letme A.S.'nin 2021 ytl1 Olagan Genel Kurul Toplant1s1 4 Mart 2022 
tarihinde, saat 15:00'da, Maslak Mahallesi Ta�yoncas1 Sokak No: 1 F/11 F2 Blok Sanyer 
istanbul adresinde bulunan Sirket merkezinde yap1lm1�ttr. 

Toplant1ya ait davet; Kanun ve Esas Sozle�mede ongon1ldiigii gibi giindemi, yeri ve saati ihtiva 
edecek �ekilde Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.02.2022 tarih ve 10507 say1h niishasmda 
yaymlanm1�, Sirketimizin www.epias.com.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilmi� ve aynca 
tiim pay sahiplerine toplant1 giinii ile giindem ve ilamn y1kt1g1 gazete iadeli taahhiitlii mektup ve 
kay1th elektronik posta yollan ile yasal suresi iyinde gonderilmi�tir. 

Sirketin esas sozle�mesi, pay defteri, yonetim kurulu ytlltk faaliyet raporu, finansal tablolar, 31 
Arahk 2021 tarihi itibanyla bag1ms1z denetyi raporlan, giindem, haztr bulunanlar listesi ve 
toplanttya ili�kin gerekli diger beige ve bilgilerin eksiksiz olarak toplant1 yerinde haztr 
bulundugu tespit edilmi�tir. 

Haz1r Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Sirket'in 61.572.770 TL sermayesine kar�1hk gelen her 
biri 1 TL nominal degerinde 61.572.770 adet paydan; 50.295.661 adet paym vekaleten temsil 
edildiginin ve boylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sozle�me'de ongon1len asgari toplantl 
nisabmm mevcut oldugu tespit edilmi�tir. 

Yonetim Kurulu Ba�kam Sn. Abdullah TANCAN, Yonetim Kurulu Uyeleri Sn. M. Muhammed 
ER, Sn. Talat ULUSSEVER, Sn. Mustafa KARAHAN, Sn. Mehmet ERTURK ve Sn. Faruk 
BOSTANCI'nm ve bag1ms1z denetyi temsilcisi Saym <;igdem KARAMAN toplant1da haztr 
bulunduklan tespit edilmi�tir. 

Yonetim Kurulu Uyesi Saym Faruk BOSTANCI oy kullanma �ekli hakkmda ay1klamalarda 
bulunmu�tur. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sozle�mede yer ald1g1 uzere toplant1ya kat1lan pay 
sahiplerinin aytk ve el kaldtrma usulu ile oy kullanmalanm, olumsuz oy kullanacak pay 
sahiplerinin ise olumsuz oyu sozlu olarak beyan etmesi gerektigini belirtmi�tir. Gundemin 
okunmasmdan sonra gon1�iilmesine geyilmi�tir. 

1) Verilen onerge dogrultusunda ToplantI Ba�kanhgt'na Saym Faruk BOSTANCI'nm
seyilmesine ve Toplant1 Ba�kanhgmm olu�turulmas1, Genel Kurul Toplant1 Tutanagmm ve Haztr
Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adma imzalanmas1 iyin Toplant1 Ba�kam'na yetki verilmesine
oybirligi ile karar verildi.

Toplant1 Ba�kam tarafmdan Tutanak Yazmam olarak Saym Kerem ARGUN, Oy Toplay1c1 
olarak Saym Serra Emine HAN gorevlendirildi. 

2) Giindemin 2'nci maddesinin gon1�iilmesine geyildi. Genel Mudiir Saym Ahmet TURKOGLU
tarafmdan 2021 y1h faaliyetlerine ili�kin bilgilendirme sunumu yaptld1.

3) Giindemin 3 'uncti maddesinin gon1�tilmesine geyildi. Verilen onerge dogrultusunda yonetim
kurulu faaliyet raporu, bag1ms1z denetyi raporu, bilanyo ve gelir tablosu genel kurul
toplantlsmdan 3 hafta once Sirketin merkez adresinde haz1r bulundurulmak ve internet sitesinde
yaymlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelenmesine sunuldugundan bunlann Genel Kurul
Toplant1smda okunmamas1 teklifi oylamaya sunuldu. Okunmamasma oybirligi ile karar verildi.

Sirketin 2021 y1h Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanyo ve Gelir Tablosu gorii�meye aytld1. 
Soz alan olmad1. Yaptlan oylamada Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanyo ve Gelir Tablosu 
oybirlijji ile kabul edildi
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4) Gundemin 4'uncu maddesinin gorU�ulmesine ge9ildi. Yonetim Kurulu uyelerinin 2021 yd1
hesap ve faaliyetlerinden dolay1 ibra edilmeleri konusu gorU�uldu. 2021 y1lmda gorev yapan
Yonetim Kurulu Ba�kan ve uyelerinin, $irketin 2021 y1h hesap ve faaliyetlerinden dolay1 ayn
ayn ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapdan oylama sonucunda Yonetim Kurulu Ba�kan ve
uyelerinin $irketin 2021 y1h hesap ve faaliyetlerinden dolay1 ayn ayn ibra edilmelerine oybirligi
ile karar verildi.

5) Gundemin 5'inci maddesinin gorU�ulmesine ge9ildi. Yonetim Kurulu'nun 21.01.2022 tarihli
2022/1 Nolu Toplant1s1'nm 2 Nolu Karan uyannca $irketin 2021 y1h kar dag1t1mma ili�kin
onerisi gorU�uldu.

Sirketin 0 l .01.2021-31.12.2021 donemi mali mevzuat uyannca duzenlenen tablolara gore 
hesaplanan dag1t1labilir net kanndan 6102 Say1h Ti.irk Ticaret Kanunu ve Sirket Esas Sozle�mesi 
uyannca aynlmas1 gereken kanuni yedek ak9e aynld1ktan sonra kalan tutardan 11.077.272 
TL'nin pay sahiplerine pay oranlanna gore dag1t1lmasma, geriye kalan k1smm Olaganusti.i Yedek 
Ak9e olarak aynlmasma, kar dag1t1mma ili�kin odeme takviminin belirlenmesi konusunda 
Yonetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birligi ile karar verildi. 

6) Gundemin 6'mc1 maddesinin gorU�ulmesine ge9ildi. Yonetim Kurulu uyeliklerin se91mme
ili�kin:

A grubu paylann sahibi Tiirkiye Elektrik iletim A.$. tarafmdan verilen onerge okundu. Verilen 
onerge ile A grubu adaylan olarak, Sn. Abdullah TANCAN (TC Kimlik No: 47989030314) ve 
Sn. Alparslan BA YRAKT AR'm (TC Kimlik No: 34508239600) Yonetim Kurulu uyesi olarak 3 
y1l sure ile (2025 yilmda yapdacak Olagan Genel Kurul Toplant1s1 tarihine kadar) gorev yapmak 
uzere se9ilmeleri oy birligi ile kabul edildi. 

B grubu paylann sahibi Borsa istanbul A.$. tarafindan verilen onerge okundu. Verilen onerge ile 
B grubu adaylan olarak, Sn. Muhammed Mahmut ER (TC Kimlik No: 62863083422) ve 
Sn. Talat ULUSSEVER'in (TC Kimlik No: 10945383014) Yonetim Kurulu uyesi olarak 3 yd 
sure ile (2025 ydmda yap1lacak Olagan Gene! Kurul Toplant1s1 tarihine kadar) gorev yapmak 
uzere sec;ilmeleri oy birligi ile kabul edildi. 

C grubu pay sahipleri tarafindan verilen onergeler okundu. Verilen emerge ile C grubu adaylan 
olarak Sn. Mustafa KARAHAN'm (TC Kimlik No: 38212346616) ve Sn. Mehmet ERTURK'un 
(TC Kimlik No: 48115038426) Yonetim Kurulu ilyesi olarak 3 yd sure ile (2025 ydmda 
yap1lacak Olagan Gene! Kurul Toplant1s1 tarihine kadar) gorev yapmak uzere se9ilmeleri oy 
birligi ile kabul edildi. 

Yonetim Kurulu bag1ms1z uye se9imine ili�kin onergeler okundu. Bag1ms1z Yonetim Kurulu 
uyesi olarak aday gosterilen Sn. Faruk BOSTANCI'nm (TC Kimlik No: 31936323550) Yonetim 
Kurulu uyesi olarak 3 yd sure ile (2025 ydmda yaptlacak Olagan Gene! Kurul Toplant1s1 tarihine 
kadar) gorev yapmak uzere sec;ilmesi oy birligi ile kabul edildi. 

7) Gundemin 7'nci maddesinin gorU�ulmesine ge9ildi. Verilen onerge dogrultusunda, Yonetim
Kurulu Ba�kam olarak 3 y1l sure ile (2025 y1hnda yapdacak Olagan Genel Kurul Toplant1s1
tarihine kadar) gorev yapmak uzere Yonetim Kurulu uyesi Sn. Abdullah TANCAN'm (TC
Kimlik No:47989030314) sec;ilmesi oy birligi ile kabul edildi.
Yonetim Kurulu Ba�kam olarak sec;ilen Sn. Abdullah TANCAN, Gene! Kurul'a hitaben bir
te�ekkur konu�mas1 yapt1.

8) Gundemin 8'inci maddesinin gorU�ulmesine gec;ildi. Verilen onerge dogrultusunda, Yonetim 
Kurulu uyelerine kamu iktisadi te�ebbusleri yonetim kurulu uyeleri i9in ilgili mevzuat ile ydhk 
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personeline odenen say1da ve zamanlarda net ayhk Ucretleri tutannda ikramjye verilmesine, soz 
konusu odemelerin Yonetim Kurulu Ba�kan Vekili ic;in %10, Yonetim Kurulu Ba�karu ic;in %20 
oramnda artmlmasma, aynca, yonetim kurulu ilyelerinin $irket yonetici]erine tanman ayhk ilcret 
d1�mdak.i sair sosyal ve mali haklardan yararlandu-tlmalarma ve bu odemelerden dogacak her 
turlu vergi ve kesintilerin (birinci ve ikinci i�verenden ald1klan ilcretleri birle�tirilmek suretiyle 
odemeleri gereken ilave gelir vergisi dahil) $irket tarafmdan kar�ilanmasma oybirligi ile karar 
verildi. 

9) Gundemin 9'uncu maddesinin gorii�illmesine ge9ildi Yonetim Kurulu bunyesinde olu�turulan
Denetim ve Uyum Komitesi'nin goru�u de dilkkate almarak Yonetim Kurulunun 21.01.2022
tarihli karan ile $irketimizin 2022 y1hndaki finansal raporlannm denetlenmesi ile ilgili
di.izenlemeler kapsammdaki diger faaliyetleri yuriltmek ilzere "Gureli Yeminli Mali Mil�avirlik
ve Bag1ms1z Denetim Hizmetleri .$. 'nin" bag1ms1z deneti;i olarak se9ilmesine ili�kin onerisi
goril�iildii. Yaptlan oylama sonucunda "Giireli Yeminli Mali Mil�avirlik ve Bag1ms1z Denetim
Hizmetleri A.$."nin bir yil sure ile Sirketin bag1ms1z deneti;isi olarak sei;ilmesine oybirligi ile
karar verildi.

lO)Gilndemin lO'uncu maddesinde s6z alan olmad1gmdan Genel Kurul Toplant1 Ba�kam, 
Sirkete ba�anlar dileyerek toplant1y1 kapatt1. 04 Mart 2022 
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