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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 
toplantılarının sayısı

Yoktur.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 
sayısı

Yoktur.

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/922998

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

Sunulmamıştır.

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

İlgili madde kapsamında 
işlem olmamıştır.

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

İlgili madde kapsamında 
işlem olmamıştır.

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

https://www.kap.org.tr/tr
/Bildirim/929197

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

Kurumsal Yönetim

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

https://www.kap.org.tr/tr
/Bildirim/198554

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula 
katılımını düzenleyen madde numarası

Bulunmamaktadır.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Pay sahipleri dışında 
Denetçi kurumun yetkilisi
katılmıştır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy 
oranları

Yoktur.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 20,09

1.5. Azlık Hakları

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

Hayır (No)

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

Yoktur.
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1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer 
aldığı bölümün adı

Kurumsal Yönetim

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın
kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine 
ilişkin tutanak metni

2020 yılı kar dağıtımına 
ilişkin olarak, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’
nda, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş.’nin 
Elektronik Genel Kurul 
Sistemi’nde ve Şirketin 
www.iea.com.tr internet 
adresinde duyurulmuş 
olan Yönetim Kurulu’nun 
teklifi görüşüldü. 
Şirketimizin 2020 yılı 
hesap dönemi sonunda; 
Sermaye Piyasası Kurulu’
nun Seri: II-14.1 “
Sermaye Piyasasında 
Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği” 
hükümleri gereğince, 
Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu (
KGK) tarafından 
yayımlanmış TMS/TFRS 
hükümlerine göre, 
hazırlanan konsolide 
bilançomuzda 37.346.793
TL, net dönem karı, V.U.K.
hükümlerine göre 
düzenlenmiş konsolide 
olmayan yasal 
kayıtlarımızda ise 
45.842.719,75 TL net 
dönem karı mevcuttur. 
Mevzuat, esas 
sözleşmemiz ve kar 
dağıtım politikamız 
gereği, elde olunan karın 
yasal kesintiler 
sonucunda kalan 
tutarından %10’u 
oranında (3.505.465,70 TL
) brüt kar payının nakit 
olarak dağıtılmasına, 
bakiyenin olağanüstü 
yedekler hesabında 
muhafaza edilmesine, 
Genel Kurul tarihinden 
itibaren 30 gün içinde kar
payı dağıtım işleminin 
tamamlanması 
hususundaki Yönetim 
Kurulu tarafından verilen 
yazılı tek önerisi, 
oylamaya sunuldu 
katılanların 1.177.745 
adet ret oyuna karşılık, 
89.728.652.027 kabul oyu 



  

ile oyçokluğuyla kabul 
edildi.

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/931849

Genel Kurul Toplantıları

Genel
Kurul 
Tarihi

Genel kurul gündemiyle 
ilgili olarak şirkete 

iletilen ek açıklama 
talebi sayısı

Pay 
sahiplerinin 
genel kurula 
katılım oranı

Doğrudan 
temsil 
edilen 

payların 
oranı

Vekaleten 
temsil 
edilen 

payların 
oranı

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

bölümün adı

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

bölümün adı

Genel kurul toplantı 
tutanağının ilişkili taraflarla 
ilgili madde veya paragraf 

numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı 
bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı 

bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta 
yayınlanan genel 
kurul bildiriminin

bağlantısı

28/04
/2021

0 % 25,94 % 0,033 % 99,67 Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri Yoktur. 21

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

tr/Bildirim/
931847


