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Anel Grup Türkiye'deki lider mühendislik ve 

teknoloji platformlarından biridir. Grup, 

elektromekanik taahhüt, telekomünikasyon, 

yenilenebilir enerji, gayrimenkul, savunma, 

kurumsal bilgi teknolojileri, endüstriyel 

elektrik-elektronik alanlarında 23 irketi ve 

2 ba¤lı ortaklı¤ı ile hizmet vermektedir. 

Anel Grup, Ortado¤u-Kuzey Afrika, Avrupa ve 

Ba¤ımsız Devletler Toplulu¤u bölgelerine yayılan 

22 ülkedeki projeleri, toplam 2.430 çalıanı ile 

yürütmektedir. Anel Grup'un taahhüt kolu olan 

Anel Elektrik (‹MKB:ANELE) ‹stanbul Menkul 

Kıymetler Borsası'na Haziran 2010'dan bu yana 

kotedir. Anel Elektrik'in 31 Aralık 2011 itibariyle, 

net geliri 357,0 milyon TL, toplam varlıkları 

637,2 milyon TL'dir. Anel Elektrik'in %52,71'i 

Çelikel Ailesi'ne, %0,04'ü di¤er ortaklara ait olup 

kalan %47,25'i halka açıktır.



GÜRCiSTAN

AZERBAYCAN

KATAR

UKRAYNA

TÜRKiYE

LiBYA

RUSYA

BULGARiSTAN

Kurulu Yılı: 1986
Ödenmi Sermaye: 110.000.000 TL

Piyasa De¤eri: 210.100.000 TL / 110.201.941 ABD Doları
Hisse Fiyatı: 1,91 TL / 1,00 ABD Doları

Halka Açık: %47,3
Halka Açık Hisselerde Yabancı Payı: %33,3

Ortak Sayısı: 4.693
Çalıan Sayısı: 1.193

31 Aralık 2011 itibariyle

ANEL ELEKTRİK KURUMSAL YAPI
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irket
‹tirakler
Anel Mekanik
Anel Yapı
Anel Tech
Anel Marin
Anel Enerji
Anel MEP
Anel KSA
ANEL ITK
Anel Dar Libya
DAG-08 OOD
GOLDEN SUN OOD
Anel Arabia

ubeler
Anel Qatar
Anel Ukraine
Anel Baku
Anel Georgia

Ülke
 
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
Rusya
Libya
Bulgaristan
Bulgaristan
Suudi Arabistan

Katar
Ukrayna
Azerbaycan
Gürcistan

Kurulu Tarihi

2009
2007
2003
2005
2009
2008
2011
2011
2010
2011
2011
2011

 
2006
2008
2011
2006

Konsolidasyon Metodu
 
Tam konsolide
Tam konsolide
Özsermaye yöntemi
Tam konsolide
Tam konsolide
Nisbi oranda konsolide
Nisbi oranda konsolide
Tam konsolide
Tam konsolide
Tam konsolide
Tam konsolide
Finansal Yatırım

Tam konsolide
Tam konsolide
Tam konsolide
Tam konsolide

Ortaklık (%)
 
%57,0
%54,0
%27,4
%93,0
%70,5
%30,0
%35,0
%90,0
%100,0
%100,0
%100,0
%10,0

%100,0
%100,0
%100,0
%100,0



HEDEF & DE∕ERLERiMiZ

1986 yılında küçük ama hedefleri büyük bir elektrik 
taahhüt firması olarak yola çıkan Anel Elektrik, bugün 
23 irket ve 2 ba¤lı ortaklı¤a sahip, uluslararası 
projelere imza atan Türkiye’nin lider teknoloji 
ve mühendislik platformlarından birisi olan Anel 
Grup’un amiral gemisidir.

Anel Elektrik sahibi oldu¤u 12 itiraki ve 4 ubesi ile 
dört ana segmentte faaliyette bulunmaktadır. Faaliyette 
bulundu¤u segmentler; taahhüt, enerji, gayrimenkul ve 
elektronik ürün ve servislerdir. 

Taahhüt segmentinde irket, büyük ve kompleks 
projelerin elektrik, elektronik ve mekanik altyapı 
projelendirme ve taahhüt hizmetlerinin yanı sıra, 
yurt içi ve yurt dıında tasarlayıp hayata geçirdi¤i 
prestijli projelerin kusursuz çalıabilmesi için 7/24 
her türlü elektromekanik iletme-bakım hizmetlerini 
yürütmektedir.

Yurt dıında Yeni Doha, Tiflis, Kahire Havalimanları, 
Katar Kongre Merkezi gibi önemli projeler, yurt içinde 
ise ‹stanbul Atatürk, Ankara Esenbo¤a ve ‹zmir Adnan 
Menderes Havalimanları ile Marmaray Demiryolu 
Bo¤az Tüp Geçit Projesi, Turkcell Operasyon 
Merkezleri, Kuyumcukent, Avrupa’nın en büyük AVM’si 
Bayrampaa Forum Alıveri Merkezi ve Four Seasons 
Bosphorus Otel gibi prestijli ve kompleks projelere 
imza atmıtır. 

Taahhüt alanında irketin %57 oranında itiraki olan 
AnelMekanik her türlü bina ve endüstriyel tesis için 
mekanik, ısıtma, havalandırma, so¤utma tesisat, 
yangın söndürme sistemleri ve endüstriyel tesislerle 
ilgili taahhüt hizmeti vermektedir. Yine aynı segmentte, 
irketin %93 oranında itiraki olan AnelMarin, gemi ina 
sektöründe gemi elektrik ve elektronik sistemlerinin 
konsept ve konfigürasyon tasarımı, proje yönetim 
ve danımanlı¤ı, pano ve konsol üretimini kapsayan 
alanlarda hizmet vermektedir. 

Enerji segmentinde ise, kriz döneminde yatırıma 
yönelen Anel Grup’un 2009 yılında kurdu¤u ve Anel 
Elektrik’in %70,5 oranında itiraki olan AnelEnerji, 
anahtar teslim güne enerjisi santral projeleri, 
santral bakım ve iletme hizmetleri sunmaktadır. 
AnelEnerji’nin, ‹stanbul’da kurulu tam otomasyonlu 
üretim hattında yıllık 13,5MW kapasite ile Türkiye’nin 
ilk IEC 61215 sertifikasına sahip güne modülleri 
üretilmektedir. Türkiye’nin tam otomasyonlu ilk güne 
modülü üretimini gerçekletiren AnelEnerji, aynı 
zamanda KKTC’de Avrupa Birli¤i fonu ile kurdu¤u 
1,3MW kapasiteli güne santrali ile yurt dıına açılan 
ilk firma olmutur.

Gayrimenkul segmentinde, irketin %54 oranında 
itiraki olan AnelYapı, ‹stanbul’da taahhüt sektöründeki 
tecrübesi sayesinde yaptı¤ı bir prestij projesi olan Anel 
‹ Merkezi, Yeiköy ve Kadıköy’deki ofis katlarından 
oluan kira getirili gayrimenkul portföyüne sahiptir. 
Portföyünü uzun süreli kiralama yöntemi ile yöneten 
AnelYapı’nın düzenli kira getirisi hedefi bulunmaktadır.  

Telekom segmentinde, irketin %27,4 oranında itiraki 
olan tasarımdan uygulamaya anahtar teslim çözümler 
sunan AnelTech, sistem bütünletirme ve servis 
çözümleri, sabit ve mobil telekom, savunma, enerji, 
endüstriyel ve profesyonel elektronik ile kurumsal 
biliim alanlarında yurt içi ve yurt dıı pazarlarda 
çözüm ve hizmet sunmaktadır. irket 2005 yılından bu 
yana ‹MKB’de ilem görmektedir. 
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• Giriimci, Yenilikçi ve Öncü Yapımız
• Takım Ruhumuz
• Güvenilirli¤imiz
• Çözüm Odaklılı¤ımız
• ‹nsana ve Do¤aya Saygımız

Mühendisli¤in enerjisi, teknolojinin gücü ile 1986’dan bugüne; 
dünyaya, ülkemize, çalıtı¤ımız kurum ve kurululara artı de¤erler katarak geldik. 
‹nsana ve do¤aya saygıyı esas alarak yenilikçi giriimlerle yarınlara yürüyoruz. 
Çalıarak, üreterek, gelierek ve gelitirerek…

Biz, yaadı¤ımız dünyaya, dahil oldu¤umuz topluma, çalıtı¤ımız kurum ve kurululara de¤er 
katma bilinci ile gelece¤imize sahip çıkıyor de¤erlerimizi paylaarak hep birlikte yaatıyoruz...

BiR BAKITA 
ANEL ELEKTRiK

Anel Elektrik sahibi oldu¤u 
12 itiraki ve 4 ubesi ile 

dört ana segmentte faaliyette 
bulunmaktadır.
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1986 
Anel Elektrik Kuruluu

1988 KAV Fabrikası

1991 Hürriyet Gazetesi Genel Müdürlü¤ü

1993 Toprak ‹laç Fabrikası

1996 ‹ktisat Bankası Genel Müdürlü¤ü

1998 Demirbank Genel Müdürlü¤ü

1999 Ford Otosan Fabrikası

2000 Akam Gazetesi Tesisleri 
40 Noktada Turkcell 

Operasyon Merkezleri

Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir dünya için 
mühendislik ve teknoloji gücümüzü stratejik becerilerimiz ile birletirerek 

yenilikçi giriimlerde bulunuyoruz.

KIOTO JV - Avek Solar / Wyndham Otel 
‹stanbul / Shangri - La Istanbul Oteli / Hamad 
Medical City / Marmaray Demiryolu Bo¤az Tüp 

Geçit / Eczacıbaı Ormanada - 
Yeni Yaam Konut Projesi /

CP77 Doha Uluslararası Havalimanı

2000 Türkiye’de ‹lk Havalimanı 
Projesi: ‹stanbul 

Atatürk Havalimanı

2003 Show TV 
Genel Müdürlü¤ü

2003 Ford Otosan 
Gölcük Tesisi

2004 Yurt Dıı ‹lk Havalimanı 
Projesi: Kahire Havalimanı 

Terminal Binası

ANEL ELEKTRİK KİLOMETRE TAŞLARI

Anel Grup olarak insana ve do¤aya saygı temelinde de¤er yaratma bilinci ile gelierek ve 
gelitirerek gelece¤e do¤ru yürüyoruz. De¤er yaratma ve bu de¤erleri paylaarak birlikte yaatma 
prensibi ile Türkiye’de ve dünyada öncü projelere imza atıyoruz. 

25. Yılımızı Gururla Kutladık

2005 Ankara Esenbo¤a 
Havalimanı

2006 ‹zmir Adnan Menderes 
Havalimanı / ‹stanbul Four 

Seasons Oteli / 
TJK ‹zmir Hipodromu

2007 Katar’ın bakenti Doha’da 
Uluslararası Havalimanı Projesi

2007 Katar Kongre Merkezi
Turkcell Kartal Santral Binası 

Marmaray Projesi CR1

2008 Marmaray ‹stasyon Projesi 
Bayrampaa Forum 

Alıveri Merkezi

2009 AnelMekanik ve AnelEnerji kuruluu / 
Libya-Tripoli Havalimanı / 
AB Fonlarıyla Kıbrıs Güne

Enerjisi Projesi

2010 Anel Elektrik Halka Arzı / Marmara 
Forum AVM / Kuyumcukent ‹lave Kısım 
/ Sabancı Üniversitesi Nano Teknoloji 

Merkezi / Osmanlı Bankası Müzesi

2011



Sözlerime 2011 yılı itibariyle 23 irket ve 2 ba¤lı 
ortaklı¤a ulaan Anel Grup’un 25. yılını kutlamaktan 
duydu¤umuz büyük sevinci ifade ederek balamak 
isterim. Geçen çeyrek yüzyıl boyunca Anel Grup, 
insana ve do¤aya saygı prensibine dayanan de¤er 
yaratma odaklı bakııyla sürekli gelierek altyapısını 
güçlü tutmaya devam etti. 

Operasyonlarımıza bakıldı¤ında, 2011 yılının son 
çeyre¤i Anel Elektrik’in ilk dokuz aylık dönemde 
kaydetti¤i büyüme trendinin devamlılı¤ını do¤rular 
nitelikteydi. 2011 yılında toplam gelirler geçen yıla göre 
%11,8 artıla 357,0 milyon TL’ye ulaırken, AVFÖK 
%27,8’lik artıla 34,5 milyon TL olarak gerçekleti. 

2011 yılına, tamamlanan büyük çaplı ve önemli 
projelerin yanısıra,  grubumuzda yeni ufuklar yaratacak 
ve  sa¤lam duruumuzu gelecek yıllarda da koruyacak 
projelerin alınması damga vurdu. Bu noktada, 30 Eylül 
2011 itibariyle 137 milyon ABD Doları olan bekleyen 
ilerimizin 2011 yıl sonu itibariyle 276 milyon ABD 
Dolarına ulatı¤ını belirtmekten mutluluk duyuyorum. 
Di¤er taraftan, operasyonel standartlarımızı ve i 
eti¤imizi tanımlayan kurumsal stratejimizin bir parçası 
olarak sadece potansiyel iverenler arasında de¤il 
projelerdeki seçici yaklaımımıza da sıkı bir ekilde 
ba¤lı kaldık. Büyük ölçekli projelerdeki varlı¤ımız, 
yürüttü¤ümüz projelerde kalite ve malzemeden 
ödün vermeksizin zamanında ve bütçeler dahilinde 
gösterdi¤imiz performansın kanıtı oldu. Bilhassa, 10 
havalimanında 2 milyon metrekareye ulaan benzersiz 
deneyimimiz ve kontrat yükümlülüklerimizi yerine 
getirmek konusunda sahip oldu¤umuz güvenilir 
imajımız, dünya çapında tanınan taahhüt firmaları ile 
çalıırken rakiplerimiz arasında öne çıkmamızı sa¤ladı. 

Bununla birlikte, irketin gelirlerinin ve karının 
çeitlendirilmesi her zaman en temel odak 
noktalarımızdan biri oldu.  Bu do¤rultuda, taahhüt 
segmentinde henüz girmedi¤imiz alanlara yatırım 
yapmaya devam ettik. Bu çalımalarımızın 
sonucunda  mevcut bekleyen iler, rakamlarımıza da 
yansıdı. Sonuç olarak, Katar gibi halen çalımakta 
oldu¤umuz bölgelerdeki varlı¤ımızı geniletirken, 
Suudi Arabistan gibi yeni pazarlarda da proje almaya 
baladık. 2011 yılsonu itibariyle, genele baktı¤ımızda 
bekleyen ilerimizin %64’ünü yurt dıında aldı¤ımız 
projeler olutururken, kalanını yurt içindeki projeler 
oluturmakta.

Aynı ekilde, yenilenebilir enerji segmentine olan 
yatırımlarımıza devam ettik. Operasyonel çeitlili¤in 
zaman alan bir süreç oldu¤unu kabul ediyor olmakla 
birlikte;  bu alandaki kararlılı¤ımızı sürdürece¤imizi 
belirtmek isterim. Bu çerçevede, 2011 yılında 
Avusturyalı KIOTO irketi ile %50-%50 ortak 
giriim kurduk. ‹stanbul’da kurulan AvekSolar isimli 
ortaklı¤ımız ile mevcut 13,5MW olan yıllık güne paneli 

kapasitemizi ilerleyen dönemde 60,0MW’a çıkartmayı 
hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk tam otomasyonlu, IEC 
61215 sertifikasına sahip güne panellerini üreten 
firması olmanın haklı gururunu yaıyoruz. Aynı 
zamanda, geçti¤imiz yıl boyunca Bulgaristan’da iki 
farklı güne enerjisi santralindeki toplam 3,7MW 
kapasiteli yatırımlarımıza devam ettik. Bu sene 
üçüncü yatırımımızla toplam kapasitemizi 5,2MW’a 
ulatıraca¤ız. 

Anel Grup olarak, uluslararası seviyedeki taahhüt 
firmaları ile olan ba¤lantılarımız ve güvenilir marka 
gücümüzden faydalanarak  dünya  pazarındaki payımızı 
artırmak hedefi ile i modelimizi ve stratejimizi  global 
trendleri yakından izleyerek yapılandırdık. Mevcutta 
14 ülkedeki potansiyel ilerle ilgileniyoruz. “FIFA 
Dünya Kupası” ve “Dünya Olimpiyat Oyunları” gibi 
havaalanları, stadyumlar, toplu taıma ve ulaım 
a¤larında büyük altyapı yatırımları gerektiren dünya 
çapındaki uluslararası organizasyonlar nedeniyle 
önümüzdeki dönemde taahhüt projelerinde büyük 
bir artı yaanaca¤ını öngörüyoruz. Ayrıca hem 
Türkiye’de hem de yurtdıında endüstriyel yapılar ve 
hastanelerdeki büyük yatırım potansiyelleri sebebi ile 
gelecekte oluacak ihtiyaçlara karı insan kayna¤ımızı 
ve teknik yeterlili¤imizi sürekli olarak gelitirmeye 
devam ediyoruz.

‹imizdeki büyümenin, üzerinde yaadı¤ımız dünyanın 
sürdürülebilirli¤ine ba¤lı oldu¤unu bilerek insana 
ve do¤aya saygı prensibimizden taviz vermeden 
faaliyetlerimizi çevreyi koruyarak sürdürüyoruz. 
Kurumsal bir misyon olarak, sosyal sorumluluk 
projelerine büyük önem veriyoruz. 2007 yılında kurulan 
Çelikel E¤itim Vakfı; ça¤da dünya görüüyle donanmı, 
özgür düünebilen, çevreye ve topluma duyarlı, yaratıcı, 
öncü ve cesur bireylerin yetiebilmesi için uygun e¤itim 
koullarını sa¤lamak amacı ile çalııyor. Ayrıca, genç 
sanatçıların eserlerini sergilemesine imkan yaratmak 
amacıyla kurulan sanat galerimiz “Galeri 5” 2011 yılı 
boyunca genç sanatçıların çalımalarını sanatseverler 
ile buluturmaya devam etti.

Tüm bunlara ilave olarak 2012 yılı içerisinde, Anel 
Grup irketlerinden Anel Telekom’un %23 itiraki 
olan Plastikkart’taki %4,5 hissemizi dijital güvenlik 
teknolojilerinde dünya lideri olan Gemalto’ya satmak 
üzere anlama imzaladık. Gerekli izinlerin alınmasının 
ardından satı ilemi tamamlanmı olacak.

Son olarak, bu vesileyle bilgi ve deneyimlerini stratejik 
becerileri ile birletirerek baarılı projelere imza atan 
yönetim takımımıza, özverili ve gayretli çalıanlarımıza 
ve tüm i ortaklarımıza takdir ve teekkürlerimi sunarım.  

R›dvan Çelikel
Yönetim Kurulu Bakan›
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YÖNET‹M KURULU BAKANI'NIN MESAJI



M‹LYoN TL

SATI GEL‹RLER‹
BRÜT KAR
FAAL‹YET KARI
NET KAR
TopLAM VARLIKLAR
NAK‹T VE NAK‹T BENzERLER‹
TopLAM NET BoRç
AKT‹F KARLILIK oRANI
ÖzSERMAYE KARLILIK oRANI

2010

319,3
38,6
25,4
21,9
550,2
83,5
53,5
%4,0
%10,6

2011

357,0
52,3
41,2
22,9
637,2
87,2
43,2
%3,6
%9,2

% DE∕‹‹M
2011/2010)
%11,8
%35,5
%62,2
%4,6
%15,8
%4,4
%19,3
(0,4yp)
(1,40yp)

2011 YILINDA ÖNE ÇIKANLAR
BALICA F‹NANSAL GÖSTERGELER

SATI GELiRLERi

2010 20112007 2008 2009

400

300

200

100

0

92

131

230

319

357

Enerji

Taahhüt

Gayrimenkul

Enerji

Taahhüt

Gayrimenkul

Satı gelirleri da¤ılımı

%2%2

%6

%96

%24

%70

SEGMENTLER‹N pAYI

Varlıklar da¤ılımı

YURT ‹ç‹ 
pRoJELER

MARMARAY DEM‹RYOLu 
Bo∕Az TÜp GEç‹ ‹NAATI 
EczAcIBAI ORMAnADA 
YEN‹ YAAM pRoJES‹
WYnDhAM OTEL
SHANGRI-LA ‹STANBUL oTEL 
MAN‹SA AVM
ADIYAMAn hAVAALAnI

TopLAM YURT ‹ç‹ pRoJELER

ÜLKE

TÜRK‹YE
KATAR
RUSYA
SuuD‹ ARAb‹STAn

pRoJE T‹p‹

ULAIM ALTYApI
HAVAL‹MANI
ALIVER‹ MERKEz‹
HASTANE
KoNUT
oTEL
D‹∕ER

YuRT DII 
pRoJELER

hAMAD MEDIcAL cITY
YEn DOhA uLuSLARARASI 
HAVAL‹MANI cp77 
YEn‹ DOhA uLuSLARARASI 
HAVAL‹MANI
MEKKE TREN ‹STASYoNU
TOpLAM YuRT DII 
pRoJELER

2011 YILInDA ‹MzALAnAn 
TopLAM pRoJELER

pRoJE 
BÜYÜKLÜ∕Ü 
(uS$ Mn)

5,4
12,8
2,3
4,1

100,6

pRoJE 
BÜYÜKLÜ∕Ü 
(uS$ Mn)

107,6
455,2
1,9
35,5

pRoJE 
BÜYÜKLÜ∕Ü 
(uS$ Mn)

95,3
440,1
2,3
19,2
16,2
18,2
8,9

pRoJE 
BÜYÜKLÜ∕Ü 
(uS$ Mn)

19,2

35,5

178,9

pRoJE T‹p‹

OTEL
OTEL
ALIVER‹ MERKEZ‹ 
HAVAALANI

BEKLEYEN
‹LER 
(uS$ Mn)

98,6
140,1
1,5
35,5

BEKLEYEN
‹LER 
(uS$ Mn)

95,3
126,2
2,0
19,2
13,4
17,7
4,5

pRoJE T‹p‹

HASTANE

ULAIM ALTYAPISI

‹VEREN

ECZACIBAI 
GAYR‹MENKUL
KILIÇBEY TUR‹ZM ‹L.
EGE YAPI
REDEVCO
SERA YAPI

‹VEREN

HYUNDAI ENG. & CONS.

SAUDI BIN LADIN

2011 YILINdA ‹MzALANAN PROjELER

BEKLEYEN ‹LER
ÜLKELERE GÖRE BEKLEYEN ‹ DA∕ILIMI

PROJE T‹P‹NE GÖRE BEKLEYEN ‹ DA∕ILIMI
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Havaliman›

Hastahane

Konut

Di¤er

Altyap›

Otel

Al›veri Merkezi

%34,6

%44,8

%1,6
%4,9

%6,4

%7
%0,7

Suudi Arabistan

Türkiye

Katar

Rusya

%0,6

%12,9

%35,8

%50,8

• Satı gelirleri geçen yıla göre %11,8 büyüyerek 357,0 milyon TL (319,3 
milyon TL) olarak gerçekleti. Gelirlerdeki artı temel olarak, 2011 yılında 
imzalanan Eczacıbaı Ormanada, Manisa Alıveri Merkezi, Adıyaman 
Havalimanı, Wyndham Otel ve Shangri-La Otel ‹stanbul gibi projelerin olumlu 
etkisiyle beraber, kontratı halen devam eden Yeni Doha Havalimanı’nın 
olumlu katkılarından kaynaklandı.
• Brüt kar’ın geçen yıla göre %35,5 iyileerek 52,3 milyon TL’ye (38,6 
milyon TL) ulaması, özellikle satınalma aamasındaki sıkı maliyet yönetimi 
politikalarımız sonucu elde edildi. 
• operasyonel kar geçen yıla göre %62,2 yükselerek  41,2 milyon TL 

(25,4 milyon TL) oldu. Operasyonel karlılıktaki artı kısmen, irketin %54 
oranında itiraki olan Anel Yapı’nın sahibi oldu¤u Genel Müdürlük binasının 
de¤erlemesinin olumlu etkisinden kaynaklandı.
• Net kar geçen yıla göre %4,6 artarak 22,9 milyon TL (21,9 milyon TL) 
seviyesinde gerçekleti. Net kar, TL/EUR kurundaki de¤er kaybı nedeniyle 
gerçekleen 6,9 milyon TL tutarındaki net kur farkı giderinden kısmen 
etkilendi. Kur farkı gideri temel olarak Anel Yapı tarafından toplam 36,5 
milyon EUR tutarında ve 10 yıl vadeli kullanılan EUR cinsi proje finansmanı 
kredisinden kaynaklandı.
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görev yaptıktan sonra 1998 - 2005 yılları arasında Setkom A..’de 
Yönetim Kurulu Üyeli¤i’nde bulunmutur. Anel Grup’ta 2005 
yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren 
Sn. Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesinde Anel Elektrik, 
AnelTech, AnelMak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve Anel Enerji’de 
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

5-Turgut Alp ÇOLAKO∕Lu - Yönetim Kurulu Üyesi
1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra profesyonel i hayatına 
Cedeta Mühendislik’te balayan Sn. Turgut Alp Çolako¤lu, 
1987 – 1999 yılları arasında Tokyo’da Sumitomo Densetsu Co. 
Ltd.’de Proje Yöneticisi olarak görev yapmıtır. 1999 yılından 
bu yana Anel Elektrik’te Yurt Dıı Taahhüt Süreç Yöneticisi 
olarak görev alan Sn. Turgut Alp Çolako¤lu, aynı zamanda Anel 
Elektrik, AnelMekanik ve AnelTech Yönetim Kurulu Üyeli¤i’ni 
sürdürmektedir. 

6-prof. Dr. Münir EKOnOM‹ - ba¤ımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1955 yılında ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek 
ö¤renimi tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 
yılında ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne ‹ Hukuku Asistanı olarak 
atanmıtır. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde doktora ö¤renimi yapmı ve ‹ Hukuku bilim dalında 

doktor ünvanını almıtır. Ardından ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde  
doçentlik ünvanını almı ve profesörlü¤e yükselmitir. Sn. Münir 
Ekonomi, emeklilik statüsüne geçti¤i 2000 yılına kadar, ‹stanbul 
Teknik Üniversitesi’nde ‹ Hukuku dersleri vermitir. Aynı zamanda 
1995 yılından itibaren ‹ Hukuku dersleri vermeye baladı¤ı 
Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nde 
emeklilik sonrasında da bir süre ders vermeye devam etmitir. 
Sn. Münir Ekonomi, merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası ‹ 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derne¤i’nin Yönetim Kurulu 
Üyesi olup, aynı derne¤e ba¤lı ülkemiz kuruluu olan ‹ Hukuku 
ve Sosyal Güvenlik Hukuk Türk Milli Komitesi’nde önce Genel 
Sekreterlik ardından bakanlık görevini yürütmütür. Bir süre Yaar 
E¤itim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapan Sn. Münir 
Ekonomi, ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaı Bilim 
ve Sanat Vakfı, ‹stanbul Modern Sanat Vakfı ve ‹stanbul Modern 
Sanat Müzesi ile ‹stanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derne¤i 
Yönetim Kurulu Üyeli¤i’ni devam ettirmektedir. 

7-Mustafa YAzLIK‹Ç‹ - Yönetim Kurulu Üyesi
1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1999 yılına kadar Bakı 
Elektrik’te Proje Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Mustafa Yazlıkiçi, 
1999 yılından bu yana Anel Elektrik’te Yurt ‹çi Projelerden Sorumlu 
Yönetici görevini yürütmektedir.

1-Rıdvan ÇEL‹KEL - Yönetim Kurulu bakanı
1986 tarihinden bu yana Anel Elektrik Yönetim Kurulu Bakanı 
olarak görev yapan Sn. Rıdvan Çelikel, lisans ö¤renimini Yıldız 
Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i bölümünde tamamladı. 
Çalıma hayatına, 1975 yılında Öneren Mühendislik’te balayan 
Sn. Çelikel, 1983 - 1985 yılları arasında AktekElektrik’te ortak olarak 
çalıtı. 1986 yılında Anel Elektrik’i kurarak proje ve taahhüt alanında 
çalıma yaamına devam etti. Halen Anel Grup bünyesindeki 
irketlerde Yönetim Kurulu Bakanlı¤ı'nı sürdürmektedir. 
Sn. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda Elektrik Tesisat Mühendisleri 
Derne¤i Kurucu Üyesi olup halen derne¤in Yönetim Kurulu Bakan 
Yardımcılı¤ı görevini yürütmektedir.

2-Avniye Mukaddes ÇEL‹KEL - Yönetim Kurulu bakan Yardımcısı
Yüksek ö¤renimini ‹stanbul Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i 
bölümünde tamamlayan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 
yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim 
Kurulu Üyeli¤i dıında Satın Alma Süreç Yöneticisi olarak görev 
yapmaktadır. Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Çelikel E¤itim Vakfı'n›n 
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

3-Merve irin ÇEL‹KEL - Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Merve irin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi’nde 

Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i e¤itimini tamamlamıtır. Halen 
Insead’da ‹letme Yüksek Lisansı’na devam eden Sn. Merve irin 
Çelikel, i hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında 
faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji’de Proje Mühendisi olarak 
balamıtır. 2009 - 2011 yılları arasında Siemens Enerji A..‘de 
Projeler Kalite Müdürü ve Sa¤lık Emniyet Çevre Koordinatörlü¤ü ile 
Teklif Koordinatörlü¤ü görevlerini e zamanlı olarak yürütmütür. 
Ocak 2011 – Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi 
grubunda Teklif Müdürü olarak görev yapmıtır. 2011’de Anel Grup 
bünyesine katılan Sn. Merve irin Çelikel, Anel Elektrik, AnelEnerji 
ve AnelDo¤a’da Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevi ile beraber Anel 
Elektrik’te Marmaray Proje Sorumlusu görevini yürütmektedir.

4-Ahmet bülent bATuKAn - Yönetim Kurulu Üyesi
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 1976 yılında 
mezun olan Sn. Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi ‹letme 
Yönetimi’nde yüksek lisansını tamamlamıtır. 1976 - 1981 yılları 
arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri Tic. A..’de Ankara 
Bölgesi Satıtan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981 - 1988 yılları 
arasında Saniva A..’de (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve 
‹stanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988 - 1991 yılları 
arasında Kavala Grup Teleteknik A..’de Genel Müdür, 1991 - 1998 
yılları arasında Setus A..’de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak 
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YÖNET‹M TAKIMI 5-Filiz TOpRAK - Teklif Süreç Yöneticisi
1984 yılında ‹stanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i 
Bölümü’nden mezun olan Sn. Filiz Toprak, 1994 yılına kadar çeitli 
firmalarda Teklif ve Dizayn Mühendisi olarak görev yapmıtır. 
Sn. Filiz Toprak 1994 yılından itibaren Anel Elektrik’te Teklif 
Süreçleri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 

6-Da¤han Emrah EnER - Mali ‹ler ve Finans Yöneticisi 
1998 yılında ‹stanbul Üniversitesi ‹letme Bölümü’nden mezun 
olan ve 2006 yılında Bo¤aziçi Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans 
yüksek lisansını tamamlayan Sn. Da¤han Emrah ener, i hayatına 
1998 yılında Enka ‹naat ve Sanayi A..’de balamıtır. 2011 Mayıs 
ayına kadar Enka bünyesinde Finansal Analist ve Uzman Analist 
olarak inaat ve elektrik sektörlerinde görev almıtır. 2011 Mayıs 
ayında Yeni Elektrik Üretim A..’de Finans ve Muhasebe Yöneticisi  
olarak görev yapan Sn. Da¤han Emrah ener, A¤ustos 2011’den 
bu yana Anel Grup’ta Mali ‹ler ve Finans Yöneticisi olarak görev 
yapmaktadır. 

7-Tarık bEKMEzc‹ - Yurt ‹çi Taahhüt Süreçleri Yöneticisi
1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i 

Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2001 yılına kadar çeitli 
irketlerde antiye sorumlusu olarak görev yapan Sn. Tarık 
Bekmezci, 2001 yılından itibaren Anel Elektrik’te Proje Yöneticisi 
olarak görev yapmaktadır. 

8-Engin EnYER - bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi
1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleme 
Mühendisli¤i bölümünden mezun olduktan sonra 1994 - 2002 
yılları arasında Yaysat A..’de Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak, 
2002 - 2007 yılları arasında da Do¤an Da¤ıtım’da Bilgi Teknolojileri 
Direktörü olarak görev yapmıtır. 2007 yılında Anel Grup bünyesine 
katılan Sn. Engin enyer, halen Bilgi Teknolojileri Süreç Yöneticisi 
olarak görev yapmaktadır.

9-Süleyman DEMiRhAn - Teklif Süreç Yöneticisi 
1995 yılında ‹stanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1995 – 1997 yılları arasında 
Eltem Elektrik firmasında Elektrik Mühendisi ve antiye efi 
olarak görev yapmıtır. 1998’de Anel Grup bünyesine katılan 
Sn. Süleyman Demirhan, Anel Elektrik’te Yurt ‹çi Projeler Teklif 
Süreçleri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

1-Mehmet Raif Murat GÖKTEpE - Grup Mali ‹ler ve 
Finans Direktörü
1996 yılında ‹stanbul Üniversitesi ‹ngilizce ‹ktisat Bölümü’nde lisans 
e¤itimini tamamlayan Sn. Mehmet Raif Murat Göktepe i hayatına 1995 
yılında Pannel Kerr Forster (Denge Denetim) firmasında Denetim Asistanı 
olarak balamıtır. 1996 – 2002 yılları arasında Arthur Andersen’da, 
2002 - 2004 yılları arasında  da Ernst & Young‘da mali denetim ve 
yönetim danımanlı¤ı konularında çeitli yöneticilik görevlerinde 
bulunmutur. 2004 - 2011 yılları arasında Enka ‹naat - Enerji Grubu 
irketlerinde Finansal Kontrolör ve sonrasında Finans Direktörü olarak 
görev yapmıtır. 21.06.2011 tarihinde irketimizin de ba¤lı oldu¤u Anel 
Grup'ta Finans ve Mali ‹ler Direktörü olarak göreve balayan Sn. Murat 
Göktepe 30.04.2012 itibariyle görevinden ayrılmıtır.

2-Ali ulvi A∕An - ‹letme bakım Süreç Yöneticisi
1982 yılında ‹stanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i 
Bölümü’nden mezun olan Sn. Ali Ulvi A¤an, 1986 yılında ‹stanbul 
Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıtır. 1982 - 1999 
yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlı¤ı’nda Elektrik Dizayn efli¤i, 
Elektrik Fabrika Müdürlü¤ü ve Gölcük  Tersanesi Komutanlı¤ı Firkateyn 
ve Denizaltı ‹naasında Proje Mühendisli¤i görevlerini yürütmütür. Sn. 

Ali Ulvi A¤an, 1999 yılından itibaren Anel Elektrik’te ‹letme Bakım Süreç 
Yöneticisi ve AnelMarin’de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 

3-celal AKTA - proje Tasarım Yöneticisi
1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra 1994 yılına kadar Cedeta Mühendislik’te saha 
yöneticisi olarak görev yapan Sn. Celal Akta, 1994 yılından bu yana 
Anel Elektrik’te Yurt ‹çi Projeler Tasarım Yöneticisi olarak profesyonel i 
hayatına devam etmektedir.

4-Engin KARAKu - ‹ç Denetim Yöneticisi
1998 yılında Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Sn. 
Engin Karaku, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi’nde Ekonomi 
Hukuku üzerine tamamlamıtır. 1998 - 2004 yılları arasında Türk Ekonomi 
Bankası’nda Kıdemli Denetçi pozisyonuna kadar yükselerek görev yapan Sn. 
Engin Karaku, 2004 - 2009 yılları arasında Delta Petrol A..’de ‹ç Denetim 
ve Krediler Risk Yöneticisi olarak görev yapmıtır. Sn. Engin Karaku, 
2009 yılında Anel Grup bünyesine Stratejik Planlama ve ‹ Gelitirme Birim 
Yöneticisi olarak katılmı olup Ocak 2012’den bu yana ‹ç Denetim Yöneticisi 
olarak görev yapmaktadır.
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Elektromekanik taahhüt alanında uzun yıllardır tanınmı taahhüt 
irketleri ile tamamladı¤ımız büyük ve kompleks projelerdeki 
deneyimimiz sayesinde yurt içinde ve yurt dıında güçlü bir marka 
bilinirli¤i oluturduk. Orta Do¤u, Kuzey Afrika ve Körfez Bölgesi’nde 
tamamladı¤ımız baarılı projelerdeki referanslarımız bizi özellikle 
yurt dıındaki büyük projelerde rakiplerimize göre bir adım daha öne 
çıkartmakta. Önümüzdeki dönemde de bu bölgelerdeki oda¤ımızı 
sürdürmeyi hedefliyoruz.  

2011 yılı boyunca taahhüt segmentinde imzaladı¤ımız toplam 
bedeli 279,5 milyon ABD Doları olan projelerle birlikte bekleyen 
ilerimiz 31.12.2011 itibariyle 275,7 milyon ABD Dolarına ulatı. 
Bu dönemdeki bekleyen ilerimizin %36’s› yurt içindeki projelerden 
oluurken, %64’ü yurt dıında aldı¤ımız projelerden olutu. 2011 
yıl sonu itibariyle bekleyen ilerimizin %50,8’i Katar’da, %0,6’s› 
Rusya’da ve %12,9’u Suudi Arabistan’dadır. 

2011 YILInIn ÖnE ÇIKAn YuRT DII pRoJELER‹

2011 YILININ ÖNE çIKAN YURT ‹ç‹ pRoJELER‹ANEL ELEKTR‹K SEGMENTLER

HAMAD MEDICAL CITY 
Hamad Medical City Hastanesi Projesi'nin "Elektrik Zayıf Akım Sistemleri" iini, 71,7 milyon Katar Riyali 
(yaklaık 19,2 milyon ABD Doları) bedelle aldık. Söz konusu ie ilikin sözleme Hyundai Engineering and 
Construction Ltd ile Temmuz ayında imzalandı. Proje süresi 30 ay olarak öngörülmektedir. Proje alanı 
toplam 200.000 metrekaredir.

SHANGRI LA ‹STANBUL HOTEL
Shangri-La Istanbul Oteli’nin elektrik ve mekanik ilerini toplam 12,8 milyon ABD Doları bedelle aldık. 
Beikta sahilindeki eski tütün binası yerine yapılan 7 yıldızlı Shangri - La Istanbul Oteli, 7 katının 
denizin altında olması özelli¤i ile dünyada bir ilk olacak. Dolmabahçe Sarayı'ndan sonra sahilde yer alan 
ikinci yüksek bina olacak olan otelin, dünya lüks otel sıralamasında ilk 10 arasına girmesi hedefleniyor. 
Sözlemesi Ekim ayında imzalanan projenin süresi 7 ay olarak öngörülmektedir. Proje alanı toplam 44.000 
metrekaredir.

MARMARAY PROJES‹
A¤ustos ayında Japonya merkezli Taisei Corporation ile imzalanan Marmaray BC1 projesi ile, Asya ve 
Avrupa’yı ‹stanbul Bo¤azı’nın altından birbirine demiryolu ile balayan yüzyıllık bir rüyanın parçası olduk. 
Marmaray Demiryolu Bo¤az Tüp Geçi ‹naatı elektrik ve mekanik ileri projesinin büyüklü¤ü 59,8 milyon 
ABD Doları. Projenin 2013 Ekim ayında bitmesi planlanmaktad›r. 
Marmaray BC1 Projesi, yaklaık 13,5 km uzunlu¤unda olup, Kazlıçeme (Avrupa) – Ayrılıkçeme (Asya) 
arasında yer alıyor. Projenin 1.387 metrelik bölümü bo¤azın altında batırma tüp tünelden oluuyor. En 
derin yerinde -56 m kotunda olmasıyla dünyadaki “en derin batırma tüp tünel” olma özelli¤ini taıyor.
Elektrik ve Mekanik olarak Marmaray BC1 ihale paketini üstlendi¤imiz proje, toplamda 3 ayrı ihale 
paketinden oluuyor;
• CR3 - ‹stanbul’un iki yakasında toplam 76 km boyundaki Halkalı-Sirkeci ve Haydarpaa-Gebze mevcut 
banliyö hatlarının iyiletirilmesi.
• BC1 - Bo¤azın iki yakasının batırma tüp tünel ile birbirine ba¤lanması.
• CR2 - Çeken çekilen araçların temin edilmesi.
Proje tamamlandı¤ında, tek yönde, bir saatte 75.000 yolcu taıma kapasitesi elde edilecek.

MEKKE TREN ‹STASYONU 
2011 yılında Suudi Arabistan’ın önde gelen taahhüt gruplarından Saudi Bin Ladin Grup ile %35 oranında 
itirakimiz olarak kuruluunu gerçekletirdi¤imiz AnelKSA, Saudi Bin Ladin Grup'tan Mekke Tren 
‹stasyonu'nun elektrik ve mekanik ilerini aldı. 380 milyon Suudi Arabistan Riyali’ne (101,3 milyon ABD 
Doları) mal olacak projenin irketimiz finansallarına yansıyacak kısmı, AnelKSA'daki %35'lik payımız 
oranında 133 milyon Suudi Arabistan Riyali (35,5 milyon ABD Doları) olacakt›r. Projenin 24 ay içinde 
bitirilmesi planlanmaktad›r. Proje alanı toplam 131.000 metrekaredir.

YEN‹ DOHA HAVAL‹MANI CP77 
Yeni Doha Uluslararası Havaliman›'nda devam eden ilerimize ek olarak, 244,4 milyon Katar Riyali (67,1 
milyon ABD Doları) tutarındaki elektrik ve mekanik ilerini ald›k. Lindner-Depa Interiors L.L.C. ile yapılan 
anlama kapsamındaki ilerin 15 ay içinde bitirilmesi planlanmaktad›r. Proje kapsamında Yeni Doha 
Havaliman›’nda yer alan VIP ve CIP Lounge’ların elektrik ve mekanik ileri yapılacak olup proje alanı 
toplam 30.000 metrekaredir.

WYNDHAM OTEL 
‹stanbul Güneli’de yapılacak olan Wyndham Otel’in elektrik ve mekanik ileri için Ekim ayında 
toplamda 10,1 milyon TL (5,4 milyon ABD Dolar›) tutarında sözleme imzaladık. Projenin 2012 Ekim 
ayında tamamlanması planlanmaktad›r. Proje alanı toplam 67.000 metrekaredir.

ECZACIBAI ORMANADA YEN‹ YAAM PROJES‹
Eczacıbaı Ormanada Konut Projesi'nin elektrik ve mekanik ilerini toplam 26,0 milyon TL (16,2 milyon 
ABD Dolar›) bedelle aldık. Sözlemesi Temmuz ayında imzalanan projenin tamamlanma süresi iki yıl olarak 
öngörülüyor. 220 dönümlük bir yaam alanı olarak tasarlanan Ormanada, Zekeriyaköy’de, kentin nefes 
aldı¤ı ormanın tam ortasında, dört bir yanı orman ve yeil alanlarla kaplı, do¤anın içinde bir hayat sunuyor. 
Sürdürülebilir bir yaam felsefesiyle, do¤anın sadeli¤i ile modern mimariyi ve tasarımı buluturmak üzere, 
konusunda önde gelen isimler tarafından planlanlanan yeni yaam projesi 188 adet be farklı tip villa ile 
71 adet dört farklı tip sıra ev içeriyor. 

YEN‹ DOHA HAVAL‹MANI 
2011 yılı içerisinde Yeni Doha Havaliman›'nda devam eden ilerine ek olarak i veren Sky Oryx JV 
firması ile muhtelif tarihlerde toplam 207,6 milyon Katar Riyali (yaklaık olarak 57,1 milyon ABD 
Doları) de¤erinde ek i yapılması yönünde anlatık. Söz konusu ilerin tamamının 2012 yılının birinci 
çeyre¤inde tamamlanması planlanmakta olup proje alanı toplam 500.000 metrekaredir.

MAN‹SA AVM
Manisa Alıveri Merkezi’nin elektrik ilerini 1,6 milyon Euro (2,3 milyon ABD Dolar›) bedelle aldık. 
Sözlemesi Temmuz ayında Redevco Dört Emlak Gelitirme ‹n. Yat. ve Tic. A.. ile imzalanan 
projenin süresi 9 ay olarak öngörülmektedir. Proje alanı toplam 40.000 metrekaredir.

ADIYAMAN HAVALIMANI
Adıyaman Havalimanı projesinin elektrik ilerini 6,2 milyon TL (4,1 milyon ABD Dolar›) bedelle aldık. 
Sözlemesi Nisan ayında Sera Yapı End. Ve Tic. A.. ile imzalanan projenin süresi 16 ay olarak öngörül-
mektedir. Proje alanı toplam 21.000 metrekaredir.

TAAHHÜT 
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AnelYapı Gayrimenkul A..’nin (AnelYapı) ana faaliyet alanı 
gayrimenkul taahhüt ileri olup inaat sektöründe ana 
müteahhitlik ve proje gelitirme hizmetleri vermektedir. 
AnelYapı’nın esas kurulu amacı Anel Elektrik Genel 
Müdürlü¤ü’nün de bulundu¤u Ümraniye Anel ‹ Merkezi’nin 
yapımıdır. Dı cephesini fotovoltaik (PV) hücrelerden oluan 
güne panelleri ile kaplayarak, orta hacimdeki enerji ihtiyacını 
bu güne panelleri ile karılayan, su tüketimini geri dönüümlü 

olarak kullanan, yüksek teknolojiye sahip akıllı ve çevreci 
binalardan biri olan Anel ‹ Merkezi, AnelYap›'n›n en önemli 
projesidir. AnelYapı, yapımını tamamladı¤ı Anel ‹ Merkezi’nin 
bina iletme faaliyetlerini halen sürdürmektedir. Di¤er taraftan, 
grubumuzun önümüzdeki dönemde gayrimenkul taahhüt 
alanında büyüme stratejisi bulunmamaktadır.

GAYR‹MENKULLER

KoUYoLU oF‹S
YE‹LKÖY EGS bLOKLARI 7 ADET OF‹S
ÜMRAN‹YE ANEL ‹ MERKEz‹

AnelYapı’nın portföyündeki Anel ‹ Merkezi 19 kat ve  22,566 m² 
kiralanabilir alanıyla 450 araçlık otopark kapasitesine sahiptir. 
31.12.2011 itibariyle doluluk oranı %95 seviyesindedir. Anel 
‹ Merkezi’nde uzun süreli kira kontratları bulunan her birisi 

oldukça prestijli kiracılarımız bulunmaktadır. Kiracılarımızdan 
bazıları SAP Türkiye, Çelebi Holding, Redbull, Orange, 
Watsons, Kariyer.net ve Nycomed gibi firmalardır.

DE∕ERLEME BEDEL‹ (M‹LYON TL)

2,2 
3,7 
110,0

ENERJ‹ GAYR‹MENKUL

ANELYAPI PORTFÖYÜNDE BULUNAN GAYR‹MENKULLER:

ANELYAPI ÖZET VER‹LER:

Çelikel Ailesi

Anel Elektrik*

Anel Tech

* Anel Elektrik’in AnelYapı’daki etkin ortaklık payı 
AnelTech’teki dolaylı hisseleri nedeniyle %54’tür.

ANEL oRTAKLIK YApISI

Sonsuz enerji kayna¤ı günei elektrik enerjisine dönütürmek 
için yola çıktık…
Günümüz klasik üretim yöntemleriyle yapılan enerji üretimi, 
insano¤lunun yegane yaam alanı olan dünya için onarılması 
imkansız tahribatlara sebep olmaktadır. Enerji ihtiyacının sürekli 
artması buna karın mevcut kaynakların kısıtlı ve tükenebilir 
olması, insano¤lunu alternatif enerji kaynakları bulma ve 
gelitirme yoluna itmektedir. Bu sebeple bugün artık büyük 
miktarda ve küresel ölçekte çevre kirlili¤ine sebep olan klasik 
fosil kaynaklı enerji üretim sistemleri yerine, hem çevresel 
etkileri daha az hem de devamlılı¤ı ve yenilenebilirli¤i sa¤layan 
enerji kaynakları bulmak ve gelitirmek zorundayız. 
AnelEnerji olarak bu ihtiyacı karılamak, yaadı¤ımız dünyayı, 
soludu¤umuz havayı temiz tutmak, küresel iklim de¤iikli¤inin 
önlenmesine katkıda bulunmak, sonsuz enerji kayna¤ı günei 
elektrik enerjisine dünütürerek, enerji açı¤ını kapatmak için 
yola çıktık. 

Temiz ve güvenli bir enerji olan güne enerjisini dünya pazarında 
yaygınlatırmak için AnelEnerji’yi kurduk...
irketimizin %70,5 ba¤lı ortaklı¤ı olarak kurulan AnelEnerji 
Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.. (Anel Enerji), güne enerji 
santrallerinin yatırım ve teknik danımanlı¤ı, projelendirme, 
sistem tasarımı, santral kurulumları, lisans alımı, iletme bakım 
ve üretim takibinden endüstriyel ve evsel çatı kurulumlarına 
kadar geni bir yelpazede hizmet vermektedir. 
Ayrıca ‹stanbul’da kurulu tam otomasyonlu üretim hattımızda 
üretti¤imiz fotovoltaik güne modülleri, sektörün aranan 
standartlarından IEC, TÜV ve ISO sertifikalarına sahiptir. Silikon 
hücre teknolojisiyle üretilmi, yüksek verimli güne modülleri, 
az ııma altında dahi optimum sonuç veren, yansımayı içeride 
hapseden özel teknolojiye sahiptir.  

Hizmetlerimiz:
•Projelendirme: Öncelikle güne enerjisi santrali projelerinin 
finansal ve teknik olarak karlı ve uygulanabilir olup olmadı¤ı 
aratırılır. De¤erlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa kapsamlı 
bir teklif sunulur.
•Mühendislik: Sıfırdan balayarak güne enerjisi santrali 
alanlarının yapılandırılması ve düzenlenmesi sa¤lanır. Proje 
raporları oluturulur.
•Kaynak Sa¤lama: Güne modülleri, invertörler, montaj 
sistemleri ve sistem ekipmanlarının tedarik ve finanse edilmesi 
hakkında danımanlık hizmeti verilir.
•Finansman: Yatırım için gerekli olan maddi kaynakları 
yaratabilmek için finans kurulularıyla ibirli¤i yapılır.
•Kurulum: Yerinde denetim ve yatırımın yapılaca¤ı bölgedeki 
yüklenici irketlerle ibirli¤i yapılır. Genel güvenlik ve teknik 
standartlar gözetilerek kurulum süreci hatasız tamamlanır.
•‹letme ve Bakım: Kurulum kadar sistemlerin devamlılı¤ı 
ve hatasız çalıması da çok önemlidir. AnelEnerji tarafından 
projelendirilip kurulan sistemler, teknik kadrolarla sahada izlenir, 
performansı ölçülür, hata önleyici periyodik bakımları yapılır. 
Yatırımcılara santrallerin üretimini uzaktan izleyebilecekleri 
yazılımlar sunulur ve anlık takip imkanı sa¤lanır.
•Üretim Garantisi: ‹letme ve bakım hizmetleri verilen santrallerin 
yıllık üretim miktarı, yıllık anlamalar dahilinde garanti edilir. Bu 

hizmet ile yatırımcılar, getirilerini garanti altına almı olur.

2011 yılında KIOTO ile kurdu¤umuz ortaklıkla kapasitemizi 
60MW’a çıkartmayı planlıyoruz…
2011 yılı Temmuz ayında fotovoltaik güne paneli üretimi 
amacıyla AnelEnerji ile Avusturya’da kurulu Kioto Photovoltaics 
GmbH ("Kioto") arasında %50-%50 ortaklıkla ‹stanbul’da 
yerleik “AVEK Solar” isimli bir irket kuruldu. AVEK Solar 
ortaklı¤ı ile birlikte mevcut 13,5MW’lık güne paneli üretim 
kapasitemizi 60MW'a çıkarmayı hedefliyoruz. IEC, TÜV ve ISO 
belgeli güne panellerinin tamamına yakınını da Avrupa ve Orta 
Do¤u pazarına satmayı planlıyoruz. Avrupa'nın en modern 
tesislerinden birine sahip olan Avusturya’da kurulu Kioto, yıllık 
120MW kapasitede fotovoltaik güne paneli üretimine sahip. 
Kioto, ‹talya ve Almanya olmak üzere çeitli Avrupa ülkelerindeki 
güne santrallerine ve bireysel çatı kurulumlarına fotovoltaik 
güne modülü üretimi ve satıı yapmakta.

1,3MW kapasiteli ilk enerji santralini KKTC’de kurduk... 
AnelEnerji KKTC’de kurulacak Avrupa Birli¤i destekli güne 
enerjisi santralinin yapımı için Belçika’da düzenlenen ihaledeki 
kıyasıya rekabetten baarıyla çıkarak 1,3MW kapasiteli santralin 
kurulumunu üstlendi. KKTC’de bir ilk olan proje, Do¤u Akdeniz 
havzasının da en büyük güne enerjisi santrali olma özelli¤ine 
sahip. Güne panellerinin üretiminden santralin kurulumuna 
kadar yürütülen anahtar teslim projeyi Mayıs ayında baarıyla 
tamamladık.

Bulgaristan’da güne enerjisi santralleri yatırımı yaptık…
Türkiye'den yaklaık 350 km uzaklıkta Bulgaristan’ın Burgaz ve 
Haskovo illerinde toplamı 3,7 MW olan 2 güne enerjisi santrali 
projesi için toplam 8 milyon Euro yatırım yaptık. Santrallerde 
kullanılan modüllerin tamamı kendi üretim tesisimizde üretildi. 
‹naatı Mart 2012’de tamamlanan santraller uluslararası bir 
bankanın proje finansmanı ile yapıldı. Santraller, güne enerjisi 
alanında Avrupa topraklarında bir Türk irketi tarafından 
gelitirilen, projelendirilen, ina edilen, yatırımı yapılan ilk proje 
olma özelli¤ini taıyor. 
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%55
%40

ANELYApI ÖzET VER‹LER 
(M‹LYOn TL)
 
NET SATILAR
SATILARIN MAL‹YET‹
BRÜT KAR
NET KAR

2009

3,7
(2,4)
1,3

(1,2)

2010

4,2
(2,3)
1,9

(3,7)

2011

8,9
(2,4)
6,5

(7,6)

% DE∕‹‹M 
(2011/2010)

%111,9
%4,3
%242,1
%105,4



 

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret 
A.. (AnelTech) sektördeki uzmanlamı kadrosuyla sistem 
bütünletirme ve servis çözümleri, sabit ve mobil telekom, 
savunma, endüstriyel ve profesyonel elektronik ve kurumsal 
biliim alanlar›nda yurt içi ve yurt dıı pazarlarda çözüm ve 
hizmet sunmaktad›r. AnelTech, kendisine ba¤lı grup irketleriyle 
birlikte projelendirmeden operasyona, aratırma gelitirmeden 
üretime, bakım onarımdan kalibrasyona kadar geni bir 
yelpazede müterilerinin ihtiyaç duydu¤u tüm hizmetleri 
sa¤lamak amacıyla 2003 yılında kurulmutur.

Bu kapsamda kamu, sa¤lık, denizcilik, enerji ve savunma 
sektörlerinde müterilerine tasarım, sistem entegrasyonu, 
bakım, onarım, proje yönetimi ve danımanlık alanlarında 
hizmetler sunmaktadır.

Anel Grup’un 10 ülkede grup irketlerinin bulunmasının 
AnelTech’e sa¤ladı¤ı uluslararası yaygınlık ve eriim sayesinde 
müterilerine özel esnek hizmetler sunmaktadır. 
2011 yılında; telekomünikasyonda alt yapının yeni nesil 
cihazlarla (NGN-New Generation Network) ilave özellikler 
katarak modernize edilmesine yönelik çözümler alanındaki 
çalımalarımıza devam ettik.

Aynı zamanda ticari faaliyetler ve karlılık açısından önemli olan 
patent, lisans ve distribütörlük  anlamaları ile faaliyet alanımızı 
genileterek bu alanda da çalımalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu kapsamda,
•SIAE tarafından üretilen dijital mikrodalga radyo ekipmanlarını 
ve yönetim sistemi yazılımını, Azerbaycan ülke sınırlarında 
satıının yapılması,
•Seiwa ile Marin Elektronik Ürünleri üzerine harita çizer 
(Chartplotter), radar, otomatik pilot gibi a¤ırlıklı 20 metre altı 
motoryat, yelkenli, ticari balıkçılık teknelerine ait ürünlerin 
satıının yapılması,
•Robotina ile akıllı ev, bina çözümleri için Türkiye sınırları 
dahilinde satıının yapılması amacı ile distribütörlük  anlamaları 
imzaladık. Ayrıca AnelTech’in yurt dıındaki GSM operatörlerine 
ihtiyaçları do¤rultusunda uygulama, platform satıı yapabilmesi 
amacıyla, Turkcell Teknoloji Aratırma ve Gelitirme A.. 
(Turkcell Teknoloji) tarafından gelitirilen ürün ve servislerin 
satıını yapabilmek adına Turkcell Teknoloji ile “Stratejik ‹ ve 
Çözüm Ortaklı¤ı” sözlemesini imzaladık.

AnelTech Mobil uygulamalar ve IT Çözümleri Sunuyor.
AnelTech, “Mobil Uygulamalar ve IT Çözümleri” kapsamında 
sunaca¤ı ürünler, gelitirece¤i uygulamalar ve yarataca¤ı 
ibirlikleri ile AnelGrup’un i yaptı¤ı tüm ülkelerde GSM ve sabit 
hat Telekom operatörlerinin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar 
gelitirme, çözümler sunma çalımalarını 2011 yılı boyunca 
devam ettirdi. Ayrıca uygulama gelitirme konusunda çalıan 
ve bu konuda kendisini kanıtlamı bilgi teknolojileri firmalarıyla 
ibirli¤i yaratma adına gerekli adımlar attı. 

AnelTech, kendi özgün servis ve uygulamalarını gelitirmek üzere 
güçlü Ar-Ge yetkinliklerine sahip AnelARGE ile birlikte çalııyor. 
Bu kapsamda gelitirilmesini istedi¤i mobil uygulamaları 

AnelARGE ile tamamladıktan sonra telekom operatörlerinin 
kurulum ve entegrasyon çalımalarını koordine ediyor.

AnelTech, telekom sektörüne hizmet sunan bilgi teknolojileri 
firmalarıyla stratejik çözüm ortaklı¤ı kurarak, gelitirilen 
uygulamaları geni bir pazara ulatırma fırsatı yakalamakta. 

Ayrıca çözüm ortaklarıyla kurdu¤u ibirli¤i sayesinde telekom 
operatörlerinin ihtiyaçlarına yönelik ürünler gelitirmekte.

AnelTech bu kapsamdaki tüm çalımalarını yurt içi pazarda 
oldu¤u gibi yurt dıı pazarlarda da aktif olarak yürütmekte. Bu 
sayede çözüm ortaklarıyla birlikte özellikle Azerbaycan, Suudi 
Arabistan, Katar gibi ülkelerde telekom sektörüne katma de¤erli 
ürünler sunmayı hedeflemektedir.

‹T‹RAKLER 
ANEL TELEKOMÜN‹KASYON ELEKTRON‹K S‹STEMLER‹ SAN VE T‹C. A..
Yurt içi profesyonel elektronik (telekomünikasyon) cihaz ihtiyaçlarını karılamak üzere bu cihazların aratırma, üretim, 
iletme, bakım ve servis, hizmetlerini yapmak, ayrıca Sistem Entegrasyonu, Sabit ve Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri, 
Savunma Sistemleri, Endüstriyel ve Profesyonel Elektronik, Bilgi Teknolojileri, Mobil Uygulamalar ve Akıllı Çözümleri 
ile Marin sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 13.09.2005 tarihinden itibaren ‹MKB’de ANELT kodu ile ilem görmeye 
balamıtır.

ANELYAPI GAYR‹MENKUL A..
Gayrimenkul alım satım karı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, i merkezi, alıveri merkezi, hastane, 
otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın almak, satmak ve inaat sektörlerinde faaliyet 
göstermektedir.

ANELENERJ‹ ELEKTR‹K ÜRET‹M SANAY‹ VE T‹CARET A..
Elektrik enerjisi üretmek amacı ile her türlü tesisi kurmak, iletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, üretilen 
elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan ve perakende satı lisansı sahibi tüzel kiilere ve serbest tüketicilere satmak 
amacıyla kurulmutur.

ANELMEKAN‹K TES‹SAT TAAHHÜT A.. 
irket her türlü inaatın mekanik-elektrik tesisatı ve di¤er taahhütleri yapmak amacı ile kurulmutur.

ANELMAR‹N GEM‹ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K S‹STEMLER‹ T‹C. VE SAN. A..
Gemi ina sektöründe ticari, sava ve özel deniz araçlarında profesyonel elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerinin 
projelendirilmesi, bakım ve onarım tadilatları, yenilenmesi, taahhüt ve servis bakım konularında hizmet vermek ve 
bu sistemlerin aratırma üretim ileme bakım ve servis hizmetlerini yapmak ve her türlü gemi elektrik, elektronik ve 
elektromekanik projelerini çizmek amacı ile kurulmutur.

ANELMEP MAINTENANCE & OPERATIONS LLC.
irket Katar’da elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt, tasarım, uygulama, bakım, onarım ve iletme 
hizmetlerini sa¤lamak amacıyla kurulmutur.

ANELDAR L‹BYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC.
Libya’da elektrik ve mekanik projelerin dizaynı, taahhüt, iletme, bakım ve teknik altyapı projelerinde hizmet vermek amacı 
ile kurulmutur.

DAG-08 OOD
Bulgaristan’da 2,2MW kapasitesinde güne enerjisi üretimi lisansına sahiptir.

GOLDEN SUN OOD
Bulgaristan’da 1,5MW kapasitesinde güne enerjisi üretimi lisansına sahiptir.

ANEL ENGINEERING-TECHNOLOGICAL COMPANY LLC.
Rusya’da elektrik, mekanik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

ANELKSA CO.
Suudi Arabistan’da elektrik, mekanik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

ANELARABIA LLC.
Suudi Arabistan’da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

ANELTEcH ÖzET VER‹LER 
(M‹LYOn TL)
 
NET SATILAR
SATILARIn MAL‹YET‹ (-)
BRÜT KAR
NET KAR

2009

70,3
(65,8)
4,6
(4,8)

2010

154,5
(160,3)
(5,8)
(18,7)

2011

128,0
(120,0) 
8,0 
(19,2)

% DE∕‹‹M 
(2011/2010)

(%17,2)
(%25,1)

%2,7

ELEKTRoN‹K

Anel Elektrik

VerusaTürk Giriim 
Sermayesi Yat›r›m 
Ortakl›¤› A..

Halka Açık

Çelikel Ailesi

*23.04.2012 itibariyle

ANEL TEcH oRTAKLIK YApISI*
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AnelTech hisseleri 2005 Eylül ay›ndan bu yana ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda 
ilem görmektedir.

ANELTECH ÖZET VER‹LER:

a.d.
%23

%16.6

%11

%50



SoSYAL SoRUMLULUK ‹NSAN KAYNAKLARI
Çelikel E¤itim Vakfı ile Atatürk’ün mirasına sahip çıkıyor, 
gelece¤e yatırım yapıyoruz…
Çelikel E¤itim Vakfı ile ça¤da dünya görüü ile donanmı, hür 
düünme kültürünü benimsemi, çevreye ve topluma duyarlı, 
öncü olma sorumlulu¤u kadar cesaretine de sahip yaratıcı 
bireyler yetitirmeyi amaçlıyoruz. 

Bu kapsamda e¤itimin iyiletirilmesine yönelik modeller 
gelitirmeye, ilkeli ve baarılı nesiller yetitirmek için yatırım 
yapmaya ve burs programlarıyla gelece¤e de¤er katacak baarılı 
ö¤rencileri desteklemeye devam ediyoruz. 

Her yıl 400 ihtiyaç sahibi baarılı ö¤renciye burs deste¤i…
2007 yılında kurdu¤umuz Çelikel E¤itim Vakfı, her yıl 400 ihtiyaç 
sahibi baarılı ö¤renciye burs deste¤i sa¤lıyor. Burs Programı 
sayesinde; ülkemizde e¤itim seviyesini artırmayı, daha fazla 
ö¤renciye daha iyi koullar sa¤lamayı ve gençlerimizin yaam 
kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca 
gönüllülerimizin de ibirli¤i ile bursiyerlerimize e¤itim-geliim 
kampları, mentorluk ve staj yapma imkanları sunuyoruz.  

Model Okulumuz: “Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi”
E¤itime eriimin kolaylaması ve yaygınlaması amacıyla 
yürüttü¤ümüz çalımaların önemli bir adımı olarak, Samsun 
Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi okul binasının yapımını 
üstlendik ve okul binasını 2008 yılında Milli E¤itim Bakanlı¤ı’na 
ba¤ıladık. 360 ö¤renci kapasiteli, donanımlı dersliklere, 
modern laboratuvarlara, 150 kiilik konferans salonuna, etüt ve 
dinlenme odalarına sahip, ev sıcaklı¤ında modern ve konforlu 
odalar sunan 120 ö¤renci kapasiteli yurdu olan Kavak Rıdvan 
Çelikel Anadolu Lisesi baarısıyla da göze çarpıyor. 

Sabancı Üniversitesi ‹stanbul Politikalar Merkezi bünyesinde 
2003 yılında “Herkes için Kaliteli E¤itim” hedefi ile hayata 
geçen “E¤itim Reformu Giriimi” (ERG) çalımaları kapsamında 
“E¤itimde iyi Örnekler Konferansı Samsun Yerel Çalıtayı” 
Çelikel E¤itim Vakfı ibirli¤iyle Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu 
Lisesi’nde yapıldı. 

Geni Açı Yaratıcı Geliim Programı
Çelikel E¤itim Vakfı olarak, e¤itime destek olmanın sadece 
okul yapmaktan ibaret olmadı¤ı bilinciyle, e¤itimin niteli¤inin 
artırılması konusunda da çalımalar yürütüyoruz. Bu 
gayeyle gelitirdi¤imiz Geni Açı Yaratıcı Geliim Programı, 
ö¤renci, ö¤retmen ve velilerin kiisel, sosyal ve profesyonel 

irketimizin hedef ve stratejilerini gerçekletirmesine, kurumsal 
yetkinliklerini arttırmasına ve de¤er yaratmasına katkı sa¤layacak 
en önemli gücü olan çalıanların sürekli geliiminin sa¤lanması, 
insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir.

Anel de¤erlerine sahip, bizi gelece¤e taıyacak, nitelikli insan 
gücünü irketimize kazandırmayı öncelikli olarak hedefliyoruz. 

Çalıanlarımızın geliimini sa¤lamak ve potansiyellerini ortaya 
çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sa¤ladıkları 
katkıyı ve baarılarını tevik etmek ‹nsan Kaynakları politikasının 
temelini oluturur.

Bu hedef do¤rultusunda insan kaynakları süreçleri irketimizde 
etkin olarak uygulanır.

Çalıanların ie girdikleri andan itibaren hedefleri belirlenir, 
hedefler yıl ortasında gözden geçirilir ve yıl sonunda genel 
de¤erlendirme yapılır. Finansal ve mali hedefler aylık olarak 
gözden geçirilir.

360 derece performans de¤erlendirmesi, pozisyon için gereken 
yetkinliklere ve belirlenen hedeflere ba¤lı olarak yılda bir 
kez yapılır.

Çalıanları organizasyona sa¤ladıkları katma de¤er 
ve sorumlulukları do¤rultusunda ücretlendirmek amaçlanır.

Kiisel ve mesleki yetkinliklerimizi ileriye taıyabilmek için 
kurumsal baarımızı do¤rudan etkileyecek e¤itimler düzenlenir. 
irketimizin baarısını sürekli kılmak için insan kaynakları 
sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar 
do¤rultusunda yapılandırılması amaçlanır.

geliimlerini destekleyici faaliyetlerden oluuyor. E¤itime 
geni bir perspektiften bakılarak, hedef kitlesi, içeri¤i ve içerik 
sa¤layıcıları açısından kapsamlı ve bütünsel bir yaklaımla 
gelitirilen program kapsamında, liselerde bir ö¤retim yılı 
boyunca ö¤renci, ö¤retmen ve velilere yönelik e¤itimler, 
seminerler, atölye çalımaları, kültür-sanat aktiviteleri ve sosyal 
faaliyetler yürütülüyor.

Pilot uygulaması geçen sene Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu 
Lisesi’nde gerçekletirilen Geni Açı Yaratıcı Geliim Programı, 
2011-2012 E¤itim Ö¤retim Yılı’nda ‹stanbul’da Ümraniye 
Anadolu Lisesi’nde de uygulanmaya baladı. Program, 
Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ‹stanbul’da ise 
Bo¤aziçi Üniversitesi ibirli¤i ile yürütülüyor.

Geni Açı Yaratıcı Geliim Programı kapsamında, Kavak Rıdvan 
Çelikel Anadolu Lisesi’nde bu yıl ikincisini düzenledi¤imiz “Sanat 
Haftasonu Etkinli¤i”ni 15 Ekim 2011 tarihinde gerçekletirdik. 
Yaratıcı Çocuklar Derne¤i ibirli¤iyle gerçekletirilen etkinlikte, 
ö¤renciler konferans salonunda yapılan atölye çalımaları 
ile ilgili bilgi alıp o alandaki dünya sanatçıları ile ilgili tanıtıcı 
sunumlar izledikten sonra sanat atölyelerinde sanatçılarla bir 
araya geldi. Etkinlik kapsamında Samsun’a gelen sanatçılar; 
Derya Kılıç, Senem Demirhan, Melahat Mersinli ve ‹brahim 
Tapa tarafından yürütülen sanat atölyelerine katılan ö¤renciler 
karikatür, foto¤raf, heykel, ebru, maske ve kukla çalımaları 
yaptılar. Ö¤rencilerin kendi çalımaları tüm yıl boyunca Samsun 
Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde sergilendi.

Genç sanatçıların sergilerini ‹stanbullular ile buluturmaya 
devam ediyoruz…
Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Anel Grup'un sanatı ve genç 
kuak sanatçıları destekleme hedefiyle 2010 yılında açılıını 
yaptı¤ı Galeri 5 ile, genç sanatçılara sanatsal faaliyetlerini 
yürütebilmeleri için olanak sa¤lamayı ve sergilerini ‹stanbullular 
ile buluturmayı hedefliyoruz. 

Galeri 5’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü ö¤rencilerinin resim sergisi, karikatürist ‹brahim 
Tapa’nın, ‹stanbul’un mimarisini ve günlük yaamındaki mizahi 
ö¤eleri ön plana çıkaran ‹stanbul konulu karikatürleri ve yine 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Foto¤raf Bölümü 
aratırma görevlilerinin her birinin özgün üslubu ile ortaya 
koydu¤u foto¤rafik çalımalar sanatseverlerle bulutu.
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2011 y›l›nda Kariyer.net 
"‹nsana Saygı Ödülü"nü

ald›k.

Anel Grup'un bir sosyal sorumluluk projesi 
olan Galeri 5 ile genç sanatçılara sanatsal 
faaliyetlerini yürütebilmeleri için olanak 
sa¤lamayı ve onlar›n sergilerini ‹stanbullular 
ile buluturmayı hedefliyoruz. 

ÇALIAN

ERKEK
KADIN
TOPLAM
YA ORTALAMASI

E∕‹T‹M DÜZEY‹
DOKTORA-L‹SANSÜSTÜ
ÜN‹VERS‹TE-MYO
L‹SE
ORTAö∕RET‹M

2009

960
45
1.005
37

21
502
433
49

2010

1.447
54
1.501
35

21
656
621
203

2011

1.166
27
1.193
36

17
546
599
31
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Eski Metin 
YÖNET‹M KURULU VE SÜRES‹
MADDE 10
irketin ileri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri veya pay sahiplerinin 
gösterece¤i adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 7 
kiiden oluan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1’inin Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde belirlendi¤i ekilde ba¤ımsız 
olması zorunludur.
Yönetim Kurulu üyelerinin 5’i A grubu pay sahibi veya 
gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri 
sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden 
seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple 
olursa olsun, üyelerden birinin boalması halinde di¤er yönetim 
kurulu üyeleri boalan üyeli¤e bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni 
üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam 
eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik etti¤i 
takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. 
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman 
de¤itirebilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin, irketin faaliyet gösterdi¤i alanlardaki 
teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, irket mali tablolarını 
okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, 
irket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek ö¤renim görmü 
adaylar arasından seçilmesi esastır.
Yönetim kurulu irket ileri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak 
en az ayda bir kez toplanması mecburidir. Yönetim kurulu en 
az 5 üyenin hazır bulunması ile toplanır ve kararlarını katılan 
üyelerin oyçoklu¤u ile verir. Oyların eitli¤i halinde oylanan konu 
ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oy çoklu¤u 
sa¤lanamazsa öneri reddolunmu sayılır. Yönetim Kurulu 
üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir 
oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle irket 
merkezinde yapılır.
Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek, 
üyeler arasında iletiim ve egüdüm sa¤lamak üzere Yönetim 
Kurulu bakanlı¤ına ba¤lı bir sekretarya oluturur.
Sekretarya, Yönetim Kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını 
yapar; toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir ekilde 
tutulmasını sa¤lar; Yönetim Kurulu duyuruları dahil yapılan 
yazımaların düzenli olarak kaydını tutar ve arivler.

Yeni Metin 
YÖNET‹M KURULU
MADDE 10
irketin ileri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri veya pay sahiplerinin 
gösterece¤i adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 7 
kiiden oluan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim kurulunda görev alacak ba¤ımsız üyelerin sayısı ve 
nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime 
ilikin düzenlemelerine göre tespit edilir. 
Yönetim Kurulu üyelerinin 5’i A grubu pay sahibi veya 
gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri 
sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden 
seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa 
olsun, üyelerden birinin boalması veya Ba¤ımsız Yönetim Kurulu 
üyesinin ba¤ımsızlık niteli¤ini kaybetmesi halinde di¤er yönetim 
kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 315. Maddesi ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilikin düzenlemelerine 
göre boalan üyeli¤e bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin 
görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, 
ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik etti¤i 
takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. 
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman 
de¤itirebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin, irketin faaliyet gösterdi¤i alanlardaki 
teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, irket mali tablolarını 
okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, 
irket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek ö¤renim görmü 
adaylar arasından seçilmesi esastır.
Yönetim kurulu irket ileri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk 
Ticaret Kanunu’nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi 
ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Yönetim Kurulu 
üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir 
oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle irket 
merkezinde yapılır.
Ba¤ımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. 
Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları 
kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dıında irket ileri ile 
ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları 
gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu 
komitelerin oluturulmasında, görev ve çalıma esaslarında 
Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur. 
Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek, 
üyeler arasında iletiim ve egüdüm sa¤lamak üzere Yönetim 
Kurulu bakanlı¤ına ba¤lı bir sekretarya oluturur.
Sekretarya, Yönetim Kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını 
yapar; toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir ekilde 
tutulmasını sa¤lar; Yönetim Kurulu duyuruları dahil yapılan 
yazımaların düzenli olarak kaydını tutar ve arivler.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından 
belirlenir. Genel Kurul ba¤ımsız olan ve olmayan yönetim kurulu 
üyelerinin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.
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Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, 
yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların e 
ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, irket veya ba¤lı 
ortaklıkları ile çıkar çatımasına neden olabilecek nitelikte ilem 
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından 
önceden onay verilmeli ve söz konusu ilemler hakkında genel 
kurulda bilgi verilmelidir.

GENEL KURUL
MADDE 13
Genel kurul toplantılarında aa¤ıdaki esaslar uygulanır:
a) Davet ekli: Genel kurullar ola¤an ve ola¤anüstü olarak 
toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.
b) Toplantı Vakti: Ola¤an Genel Kurul irketin hesap devresi 
sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, 
ola¤anüstü genel kurullar ise irket ilerinin icap ettirdi¤i hallerde 
ve zamanlarda toplanır.
c) Oy verme ve Vekil Tayini: Ola¤an ve ola¤anüstü genel kurul 
toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya 
vekillerinin bir pay için 2 (iki), di¤er pay sahiplerinin veya 
vekillerinin bir pay için 1 (Bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
d) Vekil Tayini:  Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini 
di¤er hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası 
ile temsil ettirebilirler. irket hissedarları olan vekiller kendi 
oylarından baka temsil ettikleri hissedarların sahip oldu¤u oyları 
kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 373/II maddesi 
uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda 
söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy 
haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme ilemlerinde 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
e) Toplantı ve Karar Nisabı: ‹bu anasözlemenin 18. Maddesi 
saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarındaki toplantı 
ve karar nisapları T.T.K. hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; 
T.T.K.’nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı 
hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.’nun 
372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. TTK 374’üncü 
madde düzenlemeleri saklıdır. 
f) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları irket merkezinde ya 
da irketin merkezinin bulundu¤u ehrin elverili bir yerinde 
yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak 
amacıyla pay sahipleri arasında eitsizli¤e yol açmayacak ve pay 
sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sa¤layacak 
ekilde gerçekletirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları irket 
merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak ço¤unlukta 
bulundu¤u yerde yapılır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra 
mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulamayı sa¤layacak 
ekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılır. 

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM :
MADDE 18
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan 
Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın 
yapılan ilemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup 
esas sözlemeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin uygulanması bakımından önemli 
nitelikte sayılan ilemlerde ve irketin her türlü ilikili taraf 
ilemlerinde ve üçüncü kiiler lehine teminat, rehin ve ipotek 
verilmesine ilikin ilemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilikin düzenlemelerine uyulur.

10.04.2012
irketimizin 10.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan 
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Seri:IV No:56 ve 57 sayılı "Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ‹likin 
Tebli¤'e uyum sa¤lamak amacıyla irketimiz esas sözlemesinin 10. (Yönetim Kurulu Ve Süresi) ve 13. (Genel Kurul) Maddelerinin 
de¤itirilmesi ve yürürlükten kaldırılmı olan 18. maddenin yerine yeni bir Madde (Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum) ilave edilmesi 
için gerekli onayları almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı¤ı'na bavuruda bulunulmasına 
karar verilmitir. Esas sözleme de¤iikli¤ine yönelik SPK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı¤ı'ndan izin süreci balatılacaktır. Esas 
Sözleme tadil metni aa¤ıdadır.

GENEL KURUL
MADDE 13
a) Davet ekli: Genel kurullar ola¤an ve ola¤anüstü olarak 
toplanır. Bu davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 
368’inci maddeleri hükümleri uygulanır.
b) Toplantı Vakti: Ola¤an Genel Kurul irketin hesap devresi 
sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, 
olaanüstü genel kurullar ise irket ilerinin icap ettirdi¤i 
hallerde ve zamanlarda toplanır.
c) Oy verme ve Vekil Tayini: Ola¤an ve ola¤anüstü genel 
kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin 
veya vekillerinin bir pay için 2 (iki), di¤er pay sahiplerinin 
veya vekillerinin bir pay için 1 (Bir) oyu vardır. Genel Kurul 
toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde pay sahipleri kendilerini di¤er pay sahipleri veya 
hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. 
irkette pay sahibi olan vekiller oylarından baka temsil ettikleri 
pay sahiplerinin sahip oldu¤u oyları da kullanmaya yetkilidir. 
Vekaletnamenin yazılı ekilde olması arttır. Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilikin düzenlemelerine 
uyulur.
d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: irket Genel Kurul 
toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369’uncu maddesinde 
yazılı hususlar görüülerek kararlar alınır. Genel Kurul 
toplantıları ve toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri uygulanır.
e) Toplantı Yeri: Genel Kurullar irketin yönetim merkezinin 
bulundu¤u ehrin elverili bir yerinde yapılır.
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin 
yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulamayı 
sa¤layacak ekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılır.

‹HT‹YAT AKçES‹
MADDE 18 
Yürürlükten kaldırılmıtır.

Eski Metin Yeni Metin 

MADDE 10 (devam)

FAAL‹YETLER‹M‹z ‹LE ‹LG‹L‹ D‹∕ER B‹LG‹LER
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yürürlükten kaldırılmı olan 18. maddenin yerine yeni bir Madde 
(Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum) ilave edilmesi amacıyla 
tadiline karar verilmesi,
10. ‹stifa nedeniyle boalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 
Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı “Kurumsal 
Yönetim ‹lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ‹likin 
Tebli¤” hükümlerine göre ba¤ımsız üye olarak Yönetim Kurulu 
tarafından seçilen Sn. Cahit Düzel’in ve Prof. Dr. Ahmet Münir 
Ekonomi’nin ve Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Mahir 
Kerem Çelikel’in üyeliklerinin irket Esas Sözlemesinin 11. 
maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı artlarla, 2011 
yılı Ola¤an Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 
Genel Kurul’un onayına sunulması,
11. Görev süreleri dolmu bulunan Denetim Kurulu üyelerinin 
tekrar seçilmeleri,
12. Ba¤ımsız Denetim Kuruluu seçiminin onaylanması,
13. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme 
politikasının ortakların bilgisine sunulması,
14. Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerine ödenecek ücretlerin 
görüülmesi ve karara ba¤lanması,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci 
maddeleri ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı Tebli¤i'nin 1.3.7. 
maddesinde yazılı ilemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
16. irketimiz tarafından 2011 yılında yapılan ba¤ı ve 
yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebli¤inin 
5. Maddesi kapsamında "‹likili Taraflarla" yapılan ilemler 
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
18. “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Riskin Erken Saptanması 
Komitesi” ve “Denetimden Sorumlu Komite”nin Çalıma 
Esaslarındaki düzenlemeler ve üyeleri hakkında Genel Kurul’a 
bilgi verilmesi,
19. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 
sayılı kararı gere¤i, irketin 3. Kiiler lehine vermi oldu¤u 
teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmi oldukları gelir veya 
menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
20. Teklif ve temennilerin görüülmesi ve kapanı.

26.04.2012
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 
sayılı Tebli¤ ile de¤iik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim 
ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ‹likin Tebli¤"e 
uyum amacıyla irketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 
• Tebli¤in 4.5. maddesi uyarınca kurulması gereken, Denetimden 
Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin 
Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalıma esaslarının 
belirlenmesine, 
• Tebli¤in 4.5.1. numaralı maddesi uyarınca irketimizde ayrı bir 
Aday Gösterme Komitesi'nin oluturulması gere¤i bulunmadı¤ı 
dikkate alınarak, aynı madde gere¤ince Yönetim Kurulumuzun 
11.05.2010 tarih ve 20 sayılı kararı ile kurulmu olan Kurumsal 
Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi görevlerini de 
yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmitir.

26.04.2012
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 
sayılı Tebli¤ ile de¤iik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim 
‹lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ‹likin Tebli¤"e 
uyum amacıyla irketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 
• Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Turgut Alp Çolako¤lu ve 
Sn. Mustafa Yazlıkiçi'nin, 23.05.2012 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere istifalarını bildirmi olduklarından, istifa nedeni 
ile boalacak yönetim kurulu üyeliklerine Kurumsal Yönetim 
Komitesinin hazırlamı oldu¤u 11.04.2012 tarihli rapor ve 
adayların Kurumsal Yönetim Komitesine sunmu oldukları 

26.04.2012
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:XI, No:29 sayılı Tebli¤i 
hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve ba¤ımsız denetimden 
geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide 
mali tablolarında "Konsolide Net Dönem Karı 25.233.112,00.-
TL, yasal kayıtlara dayanılarak hazırlanan mali tablolara göre 
"Net Dönem Karı" ise 23.054.398,74.-TL'dir. irketimizin bugün 
yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2011 mali yılına ait net 
da¤ıtılabilir dönem karının da¤ıtılmaması ve irket bünyesinde 
bırakılması önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına 
karar verilmitir. 

26.04.2012
irketimiz Yönetim Kurulu, 2011 yılı Ola¤an Genel Kurul 
Toplantısı'nın, aa¤ıdaki gündemde yer alan konuları görümek 
üzere, 23 Mayıs 2012 günü saat 10.00'da "Saray Mah. Siteyolu 
Sok. No:5/4 Anel ‹ merkezi, Ümraniye, ‹stanbul" adresinde 
yapılmasına karar vermitir.
Toplantıya katılacak sayın pay sahiplerimizin 18 Mayıs 2012 
Cuma günü saat 17.00'ye kadar MKK (Merkezi Kayıt Kuruluu 
A..) nezdindeki hesaplarını bloke ettirmeleri gerekmektedir. 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi hükmü 
gere¤ince MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan 
ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda 
söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. 
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın 
vekaletnamelerini ekteki forma göre hazırlamalarını ve 9 Mart 
1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar 
Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Ça¤rı Yoluyla 
Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına ‹likin Esaslar Tebli¤i 
hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak irketimize tevdi 
etmeleri gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu Türk Ticaret Kanunu ve di¤er ilgili 
mevzuat uyarınca Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim 
Kurulu ve Ba¤ımsız Dı Denetim irketi Raporları ve gündeme 
ilikin bilgilendirme dokümanları kurumsal yönetim ilkeleri 
gere¤i toplantıdan 3 hafta önce toplantının yapılaca¤ı adreste 
ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup ayrıca 
vekalet formu www.anel-elektrik.com adresinde yer alacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte 
toplantıya onur vermelerini dileriz.

ANELELEKTR‹K PROJE TAAHHÜT VE T‹CARET A..'nin 23 
Mayıs 2012 Tarihli OLA∕AN GENEL KURUL TOPLANTISI 
GÜNDEM‹
1. Açılı ve Bakanlık Divanı’nın seçilmesi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutana¤ı ve Hazirun 
Cetveli'nin imzalanması için Bakanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, 
müzakeresi ve onaylanması,
4. 2011 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi 
ve onaylanması,
5. 2011 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, 
müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Bakan ve üyelerinin 2011 yılı hesap ve 
faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden 
dolayı ibra edilmeleri,
8. irketin 2011 mali yılına ait net da¤ıtılabilir dönem karının 
da¤ıtılmaması ve irket bünyesinde bırakılmasına ilikin 
Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüülerek karara ba¤lanması, 
9. SPK'nın Seri: IV No:56 sayılı Tebli¤ hükümlerine uyum 
amacıyla, irket Esas Sözlemesinin 10. (Yönetim Kurulu Ve 
Süresi) ve 13. (Genel Kurul) Maddelerinin de¤itirilmesi ve 

11.04.2012 tarihli ba¤ımsızlık beyanlarının incelenmesi 
sonrasında Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi ve Sn. Cahit 
Düzel'in 2011 yılı Ola¤an Genel Kurul tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere Ba¤ımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları ve 
Sn. Mahir Kerem Çelikel'in Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak 
olarak seçilmesine ve irketimizin Genel Kurulu'nun onayına 
sunulmasına,
•Yine aynı tebli¤in 4.5. maddesine uyum gere¤ince 2011 yılı 
Ola¤an Genel Kurul'unda yönetim kurulu ba¤ımsız üyeliklerinin 
onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere, mevcut Kurumsal 
Yönetim Komitesi üyesi olan Sn. Merve irin Çelikel'in yerine 
üyeli¤e Sn. Cahit Düzel'in, komite bakanlı¤ına Prof. Dr. Ahmet 
Münir Ekonomi'nin getirilmesine ve mevcut üye Sn. Ahmet 
Bülent Batukan'ın üyeli¤inin devam etmesine,
•Mevcut Denetimden Sorumlu Komite üyesi olan Sn. Avniye 
Mukaddes Çelikel ve Sn. Ahmet Bülent Batukan yerine yine 
aynı tebli¤in anılan maddesine uyum gere¤ince 2011 yılı 
Ola¤an Genel Kurul'unda yönetim kurulu ba¤ımsız üyeliklerinin 
onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite 
bakanlı¤ına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin, üyeli¤e de 
Sn. Cahit Düzel'in getirilmesine, 
•2011 yılı Ola¤an Genel Kurul'unda yönetim kurulu ba¤ımsız 
üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere 
kurulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin bakanlı¤ına 
Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin, üyeli¤e de Sn. Cahit 
Düzel'in getirilmesine karar verilmitir.

26.04.2012
irketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebli¤ ile de¤iik Seri:IV, 
No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin Belirlenmesine 
ve Uygulanmasına ‹likin Tebli¤"in 4.6.2. no.lu maddesi 
çerçevesinde hazırlanan "Ücretlendirme Politikası"nın 
onaylanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmasına, hazırlanan ücretlendirme 
politikasına irketin internet sitesinde yer verilmesine karar 
vermitir.

06.04.2012
irketimiz'in Bulgaristan'da kurulu %100 itiraki DAG-08 EOOD 
ve GOLDEN SUN EOOD ile Unicredit Bulbank AD arasında 
Bulgaristan'daki güne enerjisi santrali projeleri için toplam 
6.000.000 EUR tutarında proje finansmanı kredi sözlemesi 
imzalanmıtır. Vadesi 15 yıl olan kredinin yıllık maliyeti euribor 
+ %6'dır

06.04.2012
irketimizin %70,50 oranında itiraki olan Anel Enerji Elektrik 
Üretim Sanayi ve Tic.A.. ile Mu¤la Belediyesi arasında 105KW 
gücünde "ebeke Ba¤lantılı Güne Enerjisinden Elektrik Üretim 
Sistemi Kurulum ‹i" sözlemesi imzalanmıtır. Sözleme bedeli 
478.500 TL (yaklaık 268,580 ABD Doları) olup projenin 3 ay 
içinde tamamlanması beklenmektedir.

22.02.2012
16.02.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtti¤imiz 
üzere, Bulgaristan'da yerleik Energiina Kompania Bonev 
OOD ünvanlı irketin %25'inin 76.000 Euro bedel ile Behzat 
Aksaray'a, %25'inin 76.000 Euro bedel ile Ahmet Behzat 
Aksaray'a satılması ile ilgili tescil ilemleri tamamlanmıtır.

16.02.2012
irketimiz Yönetim Kurulu %100 ba¤lı ortaklı¤ımız olan 
Enegiina Kompania Bonev OODünvanlı  irketin %25 'ini 76.000 

Euro bedeli ile Behzat Aksaray'a, %25 'ini 76.000 Euro bedeli ile 
Ahmet Behzat Aksaray'a satılmasına karar vermitir.

13.02.2012
Yeni Doha Uluslararası Havaalanı'nda devam eden ve kontrata 
balanmı muhtelif ilerimize ek olarak irketimiz, mevcut 
sözleme kapsamında Sky Oryx Joint Venture için 11.540.179 
QAR (yaklaık olarak 3.171.006 milyon ABD Doları) tutarında 
ilave elektrik ileri yapacaktır. ‹lave ilerin 3 ay içerisinde 
bitirilmesi öngörülmektedir. Elektrik ilerinin toplam tutarı 
son açıklanan finansal tablodaki satılarımızın %2,0'sini 
oluturmaktadır.

13.02.2012
26.01.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtti¤imiz üzere 
Bulgaristan'da yerleik Energiina Kompania Bonev OOD unvanlı 
irketin satınalınması ile ilgili tescil ilemleri tamamlanmıtır.

27.01.2012
irketimiz Yönetim Kurulu, Bugün (27.01.2012) 2012 mali yılı  
ba¤ımsız denetimi firması olarak   "AC ‹stanbul Uluslararası 
Ba¤ımsız Denetim A..'nin seçilmesine karar vermitir.

26.01.2012
  irketimiz Yönetim Kurulu, Bulgaristan'da yerleik Energiina 
Kompania Bonev OOD unvanlı irketi 300.000 Euro bedelle 
satınalınmasına karar vermitir. Hisse senetlerinin devri, ilgili 
mercilerden alınacak izinler sonrasında gerçekletirilecektir.

18.01.2012
29.11.2011 tarihli özel durum açıklamamızda, irketimiz 
Yönetim Kurulu'nun %27,41 oranında itirakimiz olan Anel 
Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret 
A..'nin çıkarılmı sermayesinin 50.000.000 TL'den 20.000.000 
TL'ye azaltılması ve eanlı olarak tamamı nakit karılanmak üzere 
50.000.000 TL'ye artırılması hususunda yapılacak olan %150 
oranındaki bedelli sermaye artıına Anel Telekomünikasyon 
Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A..'de bulunan 
paylarımız nispetinde katılmasına karar verdi¤ini duyurmutuk.

Bu hususta Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri 
Sanayi ve Ticaret A..'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na 
yaptı¤ı bavurunun olumlu karılanmasına müteakip, 
irketimiz Yönetim Kurulu 18 Ocak 2012 tarihli kararıyla, Anel 
Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A..'ye 
8.000.000 TL sermaye avansı ödenmesine karar vermitir.

02.05.2012
Yeni Doha Uluslararası Havaalanı'nda devam eden ve kontrata 
balanmı ilerimize ek olarak irketimiz, QIT IMAR Alec Fit 
Out JV'den havaalanında bulunan alıveri ve yiyecek&içecek 
alanlarının elektrik ve mekanik ileri ile ilgili olarak 78.819.215 
QAR (21.666.547 ABD Doları) tutarında sipari mektubu 
(award letter) almıtır. Sipari mektubu kapsamındaki ilerin 
20 ay içinde bitirilmesi planlanmaktadır. Elektrik ve mekanik 
ilerinin toplam tutarı son açıklanan 31.12.2011 tarihli finansal 
tablolarımızdaki satılarımızın %10,6'sını oluturmaktadır.
 
30.04.2012
21.06.2011 tarihinde irketimizin de ba¤lı oldu¤u Anel Grup'ta 
Finans ve Mali ‹ler Direktörü olarak göreve balayan Sn. Murat 
Göktepe 30.04.2012 itibariyle görevinden ayrılmıtır.



YATIRIMcI ‹L‹K‹LER‹

Avniye Mukaddes Çelikel

R›dvan Çelikel

Di¤er

Halka Açık

ANEL ELEKTR‹K oRTAKLIK YApISI

Haziran 2010’da yapılan halka arzdan bu yana Yatırımcı ‹likileri 
Birimi, irketimizin benimsedi¤i kurumsal yönetim standartlarına 
paralel olarak, dürüstlük, hesap verebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri 
do¤rultusunda paydalarımız ile eit mesafede yakın ilikiler 
kurmayı ve onlara azami faydayı sa¤lamayı amaçlamaktadır. 
Halka arz öncesinde ve sonrasında Yatırımcı ilikileri Birimi ve 
irketimiz üst düzey yöneticileri pek çok analist ve yatırımcı ile 
bir araya geldi. Halka arz öncesinde; Prag, Helsinki, Stockhom, 
Frankfurt, Londra, Dubai ve Viyana’yı kapsayan bir rotada toplam 
37 fondan 41 analist ve yatırımcı ile toplantılar düzenlerken, 2011 

yılı içerisinde Londra, Amsterdam, The Hague ve Frankfurt’a 
düzenlenen roadshow’da toplam 12 fondan 13 yatırımcı ile bir 
araya gelindi. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2011 yılı 
boyunca toplam 45 adet özel durum açıklamasının kamuoyuna 
duyurusu yapıldı. Sene boyunca bölüme telefon ve elektronik 
posta yoluyla iletilen pek çok analist ve yatırımcı sorusuna 
cevap verilirken, çeyreksel sonuç açıklamalarında finansal ve 
operasyonel veriler ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldı¤ı basın 
bültenlerinin yayınlanması uygulaması balatıldı. 

%1.4%5.2

%47,3
%46,2

H‹SSE PERFORMANSI VE P‹YASA DE∕ER‹
Anel Elektrik hisseleri 16 Haziran 2010’da ‹stanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda (IMKB) ANELE koduyla ilem görmeye 
balamıtır. Çıkarılmı sermayesi 110.000.000 TL nominal 
de¤erde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal de¤erli ve 
110.000.000 adet hisseyi içermektedir. Anel Elektrik’in 31 
Aralık 2011 tarihi itibariyle piyasa de¤eri 210.100.000 TL 

olmutur. Anel Elektrik hisselerinde 2011 yılında ortalama 
ilem hacmi 2,8 milyon TL olarak gerçeklemitir. Di¤er 
taraftan, Anel Elektrik’in halka açık hisseleri içinde yabancı payı 
2011 yıl sonu itibariyle %33,3 seviyesine ulam›t›r.

ANELE 2011 YILI GÖRECEL‹ H‹SSE PERFORMANSI
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ANELE

H‹SSEDAR

RIDVAN ÇEL‹KEL
AVN‹YE MUKADDES ÇEL‹KEL
D‹∕ER
HALKA AÇIK
TOPLAM

H‹SSE NOM‹NAL 
DE∕ER‹ (TL)
50.780.773
5.677.039
1.571.932
51.970.256
110.000.000

PAY ORANI (%)

46,16
5,16
1,43
47,25 
100,00

Anel Elektrik'in hisselerinin %47,25'i halka aç›kt›r. 
irketimizin 31.12.2011 tarihi itibariyle ortakl›k yap›s› aa¤›daki gibidir:

hisse fiyatı ve genel kurul bilgileri ile ilgili olarak yatırımcılardan 
ve analistlerden gelen sorulara “irket Bilgilendirme Politikası” 
çerçevesinde yanıt vermitir. 

Pay Sahipleri ile ‹likiler Birimi ile ilgili bilgiler aa¤ıda yer 
almaktadır:

PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin irketimiz ile ilgili bilgilere kolay ulaabilmeleri 
amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler irketimiz internet 
sitesinde (www.anel-elektrik.com) Yatırımcı ‹likileri 
Bölümü’nde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. 
Pay Sahipleri ile ‹likiler Birimi’ne yönlendirilen sözlü ve 
yazılı sorulara, herhangi bir ayrım yapılmaksızın eitlik 
ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteli¤inde veya henüz kamuya 
açıklanmamı bir bilgi olmamak kaydıyla kamuya açıklanmı 
bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmitir.

Kurumsal Yönetim ilkeleri’nde tavsiye olarak yer alan ana 
sözlemede özel denetçi atanmasının  bireysel bir hak olarak 
düzenlenmesi hususu, irketimiz ana sözlemesinde yer 
almamaktadır. Yıl içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıtır.

2011 YILI KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ 
UYUM RApoRU

01 pAY SAH‹pLER‹

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI

irketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla irket 
yönetiminde hakim kılınmasını, bu yolla irket ortaklarına, 
çalıanlarına, menfaat sahiplerine, çevreye ve topluma 
de¤er sa¤lanmasını amaçlamaktadır. Bu anlayıtan yola 
çıkarak effaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük 
ilkelerimiz do¤rultusunda pay sahipleri ile ilikiler konusunda 
hem irketimize hem de paydalarımıza maksimum faydayı 
sa¤lamayı hedefliyoruz. 

Di¤er taraftan; irketimiz tarafından henüz Sermaye Piyasaları 
Kurulu tarafından bir zorunluluk olarak öngörülmemiken, 
irketin SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyumunun mümkün 
olan en üst düzeyde sa¤lanması için de¤erlendirme ve çalımalar 
yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluturulmutur.

irketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
2011 yılı içinde yayımlanan Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal 
Yönetim ‹lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ‹likin 
Tebli¤ uyarınca, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan 
yükümlülüklerimize bir bütün olarak uyum sa¤lamayı 
amaçlamakta ve bu amaç do¤rultusunda zaman içinde gerekli 
aksiyonları almaktadır. 

Pay Sahipleri ‹le ‹likiler Birimi

irketimiz bünyesinde halka açıldı¤ımız günden itibaren faaliyet 
gösteren Pay Sahipleri ile ‹likiler Birimi bulunmaktadır. 
Birim, Kurumsal Yönetim Komitesi’ne ve Mali iler ve Finans 
Direktörü’ne ba¤lı olarak faaliyet göstermektedir. Birimin 
yürüttü¤ü balıca görevlere aa¤ıda yer verilmitir: 

a.Pay sahiplerine ilikin kayıtların sa¤lıklı, güvenli ve güncel 
olarak tutulmasını sa¤lamak,
b.irketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamı, gizli ve ticari sır 
niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin irket 
ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
c.Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas 
sözlemeye ve di¤er irket içi düzenlemelere uygun olarak 
yapılmasını sa¤lamak,
d.Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i 
dokümanları hazırlamak,
e.Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili 
raporların pay sahiplerine yollanmasını sa¤lamak,
f. Mevzuat ve irketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu 
aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
Birim, yıl içerisinde irketin faaliyet ve finansal performansı, 
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GENEL KURUL B‹LG‹LER‹

2011 yılında Ola¤an Genel Kurul Toplantısı 31.05.2011 
tarihinde, %52,72 nisapla gerçeklemitir. Bunun dıında yıl 
içinde genel kurul toplantısı olmamıtır. Ola¤an Genel Kurul 
toplantımızın duyuruları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, 
Türkiye çapında yayım yapan Referans ve Dünya gazetelerinde 
genel kurul tarihinden 3 hafta önce; ayrıca ‹MKB bülteninde ve 
irketimiz internet sitesinde yapılmı olup, toplantımıza menfaat 
sahipleri ve basından katılım olmamıtır. Genel Kurul’a katılımın 
kolaylatırılması amacıyla, Genel Kurul duyurularının erken ve 
çok çeitli kanallar aracılı¤ı ile yapılmasına dikkat edilmitir. 
Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu ve mali tablolar irket 
merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmutur. Ayrıca, 
bu bilgilerin tamamı irketin web sitesinde Genel Kurul ilanı 
ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıtır. Pay sahipleri 
tarafından bir öneride bulunulmamıtır. Genel Kurulumuza 
katılan pay sahiplerimiz oylarını kullanmılardır.

irketin varlıklarının tümünün veya önemli bir bölümünü 
devredilmesi veya üzerinde ayni hak tesis edilesi veya kiraya 
verilmesi, önemli bir varlı¤ın devir alınması veya kiralanması, 
imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya 
konusunu de¤itirilmesi, borsa kotundan çıkarılması gibi SPK 
tarafından önemli nitelikteki ilem sayılan kararların Genel Kurul 
onayıyla alınması konusunda henüz ana sözlemede hüküm 
yer almamaktadır. Di¤er taraftan, 30.12.2011 tarihli Seri: IV 
No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına ‹likin Tebli¤’e uyum sa¤lanması amacıyla bu 
hususa ilikin hükümlere esas sözlemede yer verilmesine 
yönelik çalımalar balatılmı olup ilgili esas sözleme 
de¤iikli¤inin 2012 yılı Ola¤an Genel Kurulu’nda görüülmesi 
planlanmaktadır. 

Genel Kurul tutanakları irket merkezinde pay sahiplerinin 
incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca irketimizin internet 
sitesinde (www.anel-elektrik.com) pay sahiplerinin ve tüm 
menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 
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irketimiz paylarının tamamı hamiline yazılı oldu¤undan, nama 
yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımı için, pay defterine 
kayıt edilme süre düzenlemesi öngörülmemitir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. irketimiz payları A grubu 
ve B grubu eklinde ayrılmıtır. A grubu payların imtiyazı 
bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında A grubu bir payın iki 
(2), B grubu bir payın bir (1) oy hakkı vardır. 

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun vekaleten oy kullanılmasına ilikin düzenlemeleri 
çerçevesinde kendilerini di¤er hissedarlar veya hariçten tayin 
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. irkete hissedar 
olan vekiller kendi oylarından baka temsil ettikleri hissedarın 
sahip oldu¤u oyları kullanmaya yetkilidirler. 

Birikimli oy kullanma hakkı SPK'nın ilgili tebli¤inde halka açık 
anonim ortaklıkların ihtiyarına bırakıldı¤ı için irketimizde bu 
yönteme u anda yer verilmemitir.

Azınlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 
kullandırılmasına özen gösterilmektedir. irketimizde karılıklı 
itirak ilikisi bulunmamaktadır. 

Kar Da¤ıtım Politikası ve Kar Da¤ıtım Zamanı

irketimizin kar da¤ıtım politikası, irket esas sözlemesinde 
açıkça yer almaktadır. Dolayısıyla bu yönde ayrıca bir politika 
belirlenerek Genel Kurul’a sunulmasına gerek duyulmamıtır. 
Karın da¤ıtım tarihi ve ekli Sermaye Piyasası Mevzuatı 
gözetilerek Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul 
tarafından kararlatırılır. 

Payların Devri

irketimiz paylarının tamamı hamiline yazılı olup, payların devri 
TTK hükümlerine tabidir. Payların devri konusunda irket esas 
sözlemesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

irket Bilgilendirme Politikası

irketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal 
Yönetim ‹lkeleri kapsamında oluturulan Bilgilendirme Politikası 
çerçevesinde irketimiz hissedarlarının ve tüm menfaat 
sahiplerinin eksiksiz bir biçimde, zamanında ve do¤ru bilgi 
ile aydınlatılmasını amaçlar. Bu çerçevede açıklanacak bilgiler 
ticari sır kapsamında yer almayan bilgilerdir. 

irket bilgilendirme politikası irket web sitesinde (www.anel-
elektrik.com) Yatırımcı ilikileri Bölümü’nde Kurumsal Yönetim 
balı¤ı altında yayınlanmaktadır.

irketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili di¤er mevzuat 
kapsamında yapılması zorunlu açıklamalarda, “Bilgilendirme 
Politikası” kapsamında yer alan araçları kullanır. irket 
Bilgilendirme Politikası’nın amacı, irketin tabi oldu¤u 
düzenlemelerle uyumlu olarak kamuya yapılacak açıklamaların 
pay sahipleri, yatırımcılar, çalıanlar ve müteriler olmak 
üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, do¤ru, zamanında, 
anlaılabilir ve kolay ulaılabilir bir ekilde ezamanlı, aktif 
ve effaf bir biçimde iletiimini sa¤lamaktır. Bilgilendirme 
politikasının yürütülmesini Yönetim Kurulu Bakanı Rıdvan 
Çelikel ve Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Avniye Mukaddes 

Çelikel üstlenmilerdir.

Kamuya yapılan her türlü açıklamadan sonra irket internet 
sitesindeki bilgiler  güncellenmektedir.

irket hakkındaki haber ve söylentiler takip edilerek Özel Durum 
Açıklamaları’na ilikin yükümlülükler kapsamında, gerekli 
hallerde kamuya açıklama yap›l›r.

Özel Durum Açıklamaları

irketimiz, Özel Durum Açıklamaları’nı Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilikin 
Seri VIII ve No:54” sayılı tebli¤inde yer alan esaslara uygun 
olarak kamuya açıklamaktadır. Özel durum açıklamalarımıza 
irketimizin web sitesinin (www.anel-elektrik.com) Yatırımcı 
‹likileri bölümünde yer verilmektedir.

2011 yılı içinde irketimiz 45 adet özel durum açıklaması 
yapmıtır. Bu açıklamalar gerek ortaklık pay da¤ılımlarını, 
gerekse faaliyetlerle ilgili yeni gelimeleri kapsamıtır. Daha 
önce kamuya açıklanan bilgilerde herhangi bir de¤iiklik ortaya
çıktı¤ında güncel bilgiler kamuya açıklanmıtır.

Yıl içinde bir özel durum açıklamalarımızdan dolayı ek bir 
açıklama istenmitir. irketimize Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
Özel Durum Açıklamaları’ndan dolayı uyarı yapılmamıtır.
irketimiz payları yurt dıında herhangi bir borsaya kote 
olmadı¤ından yurt dıına yönelik bir özel durum açıklamamız 
olmamıtır.

irketimizde özel durum açıklamaları Pay Sahipleri ile ‹likiler 
Birimi sorumlulu¤undadır. Konuya ilikin her türlü ilemin takibi 
bu birim tarafından gerçekletirilmektedir.

irketimiz ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

irketimizin internet sitesi adresi www.anel-elektrik.com’dur.

‹nternet sitemizde Yatırımcı ‹likileri bölümü altında, Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri III.Bölüm Madde 
2.2.2.’de yer alan hususların tamamına yer verilmitir. 

ıirket Bilgileri

• Esas Sözleme
• Ticaret Sicil Bilgileri
• ‹mtiyazlı Paylara ‹likin Bilgiler
• Ortaklık Yapısı
• Yönetim Kurulu Üyeleri
• Genel Kurul Bilgileri
• Faaliyet Raporları

02 KAMuYu AYDInLATMA VE EFFAFLIK

H‹SSEDAR

RIDVAN ÇEL‹KEL
AVN‹YE MUKADDES ÇEL‹KEL
D‹∕ER
HALKA AÇIK
TOPLAM

H‹SSE NOM‹NAL 
DE∕ER‹ (TL)
50.780.773
5.677.039
1.571.932
51.970.256
110.000.000

PAY ORANI (%)

46,16
5,16
1,43
47,25 
100,00

yapılmaktadır. Bazı önemli duyurular ise elektronik posta yoluyla 
tüm çalıanlara iletilmektedir. Yönetici ve çalıanları arasında 
çift taraflı bilgi akıının sa¤lanması için gerekli düzenlemeler 
yapılmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

irket ana sözlemesinde, menfaat sahiplerimizin yönetime 
katılımı ile ilgili herhangi bir model oluturulmamıtır. Di¤er 
taraftan yöneticilerin katıldı¤ı periyodik toplantılarda iletilen 
talep ve öneriler dikkate alınarak bunlara ilikin aksiyonlar 
alınmaktadır. 

‹nsan Kaynakları Politikası 

irketimizin hedef ve stratejilerini gerçekletirmesine, kurumsal 
yetkinliklerini artırmasına ve de¤er yaratmasına katkı sa¤layacak 
en önemli gücü olan çalıanların sürekli geliiminin sa¤lanması, 
insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir.

Anel de¤erlerine sahip, bizi gelece¤e taıyacak, nitelikli insan 
gücünü irketimize kazandırmayı öncelikli olarak hedefliyoruz. 
Çalıanlarımızın geliimini sa¤lamak ve potansiyellerini ortaya 
çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sa¤ladıkları 
katkı ve baarıları tevik etmek insan Kaynakları politikasının 
temelini oluturur.

Bu hedef do¤rultusunda insan kaynakları süreçleri irketimizde 
etkin olarak uygulanır.

Çalıanların ie girdikleri andan itibaren hedefleri belirlenir, 
hedefler yıl ortasında gözden geçirilir ve yıl sonunda genel 
de¤erlendirme yapılır. Finansal ve mali hedefler aylık olarak 
gözden geçirilir.

360 derece performans de¤erlendirme, pozisyon için gereken 
yetkinliklere ve belirlenen hedeflere ba¤lı olarak yılda bir kez 
yapılır.

Çalıanları organizasyona sa¤ladıkları katma de¤er ve 
sorumlulukları do¤rultusunda ücretlendirmek amaçlanır.

Kiisel ve mesleki yetkinliklerimizi ileriye taıyabilmek için 
kurumsal baarımızı do¤rudan etkileyecek e¤itimler düzenlenir. 
irketimizin baarısını sürekli kılmak için insan kaynakları 
sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar 
do¤rultusunda yapılandırılması amaçlanır.

Müteri ve Tedarikçilerle ‹likiler Hakkında Bilgiler

irketimiz, faaliyetlerini sürdürürken, verdi¤i hizmetlerin 
kalitesini ölçmek, sürekli geliimi sa¤lamak ve müteri 
taleplerinin üzerinde hizmet sunabilmek amacı ile projelerinde 
müteri memnuniyeti uygulamasını etkin ekilde yürütmektedir. 
Müteri ilikileri sürecinin temelini müteri memnuniyeti anket 
uygulamaları oluturmaktadır. Anketlerin tarafsız yapılmasını 
sa¤lamak, müterilerin geri bildirimlerini açık yapabilmelerini 
sa¤lamak amacı ile anket çalımaları profesyonel bir ça¤rı 
merkezi (444ANEL/444 26 35) aracılı¤ı ile yürütülmektedir. 
Proje yöneticilerinin yorumlarından da faydalanılarak 
oluturulan anketler, ça¤rı merkezi tarafından belirlenen 
müteri konta¤ına uygulanır. Sonuçlar, Proje Yöneticileri 
ile paylaılır ve gelitirilmesi gereken kriterler konusunda 
ilgili birimler bilgilendirilir. Birimlerden alınan cevaplar ile 
müteri bilgilendirilir. irketimizin, yüksek standartlarda 
hizmetin vazgeçilmez parçası olarak kabul etti¤i tedarikçilerini, 
belirli periyotlarda ilgili proje sorumluları tarafından 
de¤erlendirmektedir. Yapılan de¤erlendirmede belirlenen 
iyiletirme alanları tedarikçilerimiz ile ortak olarak yürütülür. 

Kurumsal Yönetim

• Kar da¤ıtım politikası
• Bilgilendirme Politikası
• Etik Kurallar
• Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu 
  Komite Üyeleri
• Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

Halka Açık Paylara ‹likin Bilgiler

• Özel Durum Açıklamaları
• Halka Arz ‹zahnamesi
• Halka Açık Payların Da¤ılımı

Finansal Raporlar: irketimizin geçmi dönemlere Ba¤ımsız 
Denetimden Geçmi ve Geçmemi Bilanço, Gelir Tablosu, 
Kar Da¤ıtım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Özsermaye 
De¤iim Tablosu ve Ba¤ımsız Denetim Raporları dipnotları 
yayınlanmaktadır.

irketimiz Hakkında Hazırlanmı Tanıtım Dosyası
Yatırımcı ‹likileri Birimi 
‹letiim Bilgileri
Vekaleten Oy Kullanım Formu

Di¤er taraftan irketimizin kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi 
çerçevesinde yürüttü¤ü faaliyetler de internet sitemizde yer 
almaktadır.

Gerçek Kii Nihai Pay Sahiplerinin Açıklanması

irketimiz pay sahipleri da¤ılımı irketimiz internet sitesinde 
faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

‹çeriden Ö¤renebilecek Durumdaki Kiilerin Kamuoyuna Duyurulması

SPK düzenlemeleri uyarınca, irketimizin içeriden 
ö¤renebilecekler listesi Yönetim Kurulu Kararları ile güncel 
olarak tutulmaktadır. irketimizde içeriden içsel bilgiye düzenli 
eriimi olanların listesi SPK’nın Seri VIII No.54 tebli¤i uyarınca 
Pay Sahipleri ile ‹likiler Birimi tarafından hazırlanmakta ve 
de¤iiklik oldu¤unda güncellenmektedir. Listedeki kiiler, içsel 
bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler 
ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz da¤ıtımı ile 
ilgili yaptırımlar konusunda ayrıca yazılı olarak imza karılı¤ı 
bilgilendirilmektedirler. Ayrıca listede yer alan kiiler hisse senedi 
alım satımlarında gerekli bildirimleri ‹MKB’ye yapmaktadırlar. 
  

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

irketimiz ile do¤rudan, irketin faaliyetlerinde ve hedeflerine 
ulamada ilikisi bulunan menfaat sahiplerimiz; pay sahiplerimiz, 
yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz, müterilerimiz, çalıanlarımız 
ve toplumdaki di¤er çıkar sahiplerimizdir.

Anel olarak yönetim kararlarını adil, effaf, hesap verilebilir olarak 
almak ve bu çerçevede tüm bu gruplara karı sorumlulu¤umuzu 
en iyi ekilde yerine getirmek amaçlarımızdan biridir. 

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler irketin finansal 
raporlarına, faaliyet raporlarına ve di¤er bilgilerine irketin 
internet sitesinden veya investor.relations@anel.com.tr 
adresine elektronik posta atarak ulaabilmektedir. Çalıanlara 
bilgi aktarımı, çeitli organizasyonlarda bir araya gelinerek 
veya irket içerisinde kullanılan intranet sistemi vasıtasıyla 

03 MENFAAT SAH‹pLER‹
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Müteri ve tedarikçilerimizden yürüttü¤ümüz faaliyetlerin her 
aamasında geri bildirimler alarak, proje sürecinde gerekli 
aksiyonları almak ve müteri memnuniyetini maksimize etmeyi 
amaçlamaktayız. 

irketimiz, ulusal ve uluslararası denetim firmalarının yaptı¤ı 
denetimlerle ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007, MSB Tesis Güvenlik Belgesi, Nato Tesis Güvenlik 
Belgesi gibi Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

Sosyal Sorumluluk

Çelikel E¤itim Vakfı ile ça¤da dünya görüü ile donanmı, hür 
düünme kültürünü benimsemi, çevreye ve topluma duyarlı, 
öncü olma sorumlulu¤u kadar cesaretine de sahip yaratıcı 
bireyler yetitirmeyi amaçlıyoruz. 

Bu kapsamda e¤itimin iyiletirilmesine yönelik modeller 
gelitirmeye, ilkeli ve baarılı nesiller yetitirmek için yatırım 
yapmaya ve burs programlarıyla gelece¤e de¤er katacak baarılı 
ö¤rencileri desteklemeye devam ediyoruz. 

2007 yılında kurdu¤umuz Çelikel E¤itim Vakfı, her yıl 400 ihtiyaç 
sahibi baarılı ö¤renciye burs deste¤i sa¤lıyor. Burs Programı 
sayesinde; ülkemizde e¤itim seviyesini arttırmayı, daha fazla 
ö¤renciye daha iyi koullar sa¤lamayı ve gençlerimizin yaam 
kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca 
gönüllülerimizin de ibirli¤i ile bursiyerlerimize e¤itim-geliim 
kampları, mentorluk ve staj yapma imkanları sunuyoruz. 
 
E¤itime eriimin kolaylaması ve yaygınlaması amacıyla 
yürüttü¤ümüz çalımaların önemli bir adımı olarak, Samsun 
Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi okul binasının yapımını 
üstlendik ve okul binasını 2008 yılında Milli E¤itim Bakanlı¤ı’na 
ba¤ıladık.  360 ö¤renci kapasiteli, donanımlı dersliklere, 
modern laboratuvarlara, 150 kiilik konferans salonuna, etüt ve 
dinlenme odalarına sahip, ev sıcaklı¤ında modern ve konforlu 
odalar sunan 120 ö¤renci kapasiteli yurdu olan Kavak Rıdvan 
Çelikel Anadolu Lisesi baarısıyla da göze çarpıyor. 

Sabancı Üniversitesi ‹stanbul Politikalar Merkezi bünyesinde 
2003 yılında “Herkes için Kaliteli E¤itim” hedefi ile hayata geçen 
“E¤itim Reformu Giriimi” (ERG) çalımaları kapsamında 
“E¤itimde iyi Örnekler Konferansı Samsun Yerel Çalıtayı” 
Çelikel E¤itim Vakfı ibirli¤iyle Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu 
Lisesi’nde yapıldı. 

Çelikel E¤itim Vakfı olarak, e¤itime destek olmanın sadece 
okul yapmaktan ibaret olmadı¤ı bilinciyle, e¤itimin niteli¤inin 
artırılması konusunda da çalımalar yürütüyoruz. 

Bu gayeyle gelitirdi¤imiz Geni Açı Yaratıcı Geliim Programı, 
ö¤renci, ö¤retmen ve velilerin kiisel, sosyal ve profesyonel 
geliimlerini destekleyici faaliyetlerden oluuyor. E¤itime 
geni bir perspektiften bakılarak, hedef kitlesi, içeri¤i ve içerik 
sa¤layıcıları açısından kapsamlı ve bütünsel bir yaklaımla 
gelitirilen program kapsamında, liselerde bir ö¤retim yılı 
boyunca ö¤renci, ö¤retmen ve velilere yönelik e¤itimler, 
seminerler, atölye çalımaları, kültür-sanat aktiviteleri ve sosyal 
faaliyetler yürütülüyor.

Pilot uygulaması geçen sene Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu 
Lisesi’nde gerçekletirilen Geni Açı Yaratıcı Geliim Programı, 
2011-2012 E¤itim Ö¤retim Yılı’nda ‹stanbul’da Ümraniye 
Anadolu Lisesi’nde de uygulanmaya baladı. Program, 
Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ‹stanbul’da ise 
Bo¤aziçi Üniversitesi ibirli¤i ile yürütülüyor.

Geni Açı Yaratıcı Geliim Programı kapsamında, Kavak Rıdvan 
Çelikel Anadolu Lisesi’nde bu yıl ikincisini düzenledi¤imiz “Sanat 
Haftasonu Etkinli¤i”ni 15 Ekim 2011 tarihinde gerçekletirdik. 
Yaratıcı Çocuklar Derne¤i ibirliiyle gerçekletirilen etkinlikte, 
ö¤renciler konferans salonunda yapılan atölye çalımaları 
ile ilgili bilgi alıp o alandaki dünya sanatçıları ile ilgili tanıtıcı 
sunumlar izledikten sonra sanat atölyelerinde sanatçılarla bir 
araya geldi. Etkinlik kapsamında Samsun’a gelen sanatçılar; 
Derya Kılıç, Senem Demirhan, Melahat Mersinli ve ‹brahim 
Tapa tarafından yürütülen sanat atölyelerine katılan ö¤renciler 
karikatür, foto¤raf, heykel, ebru, maske ve kukla çalımaları 
yaptılar. Ö¤rencilerin kendi çalımaları tüm yıl boyunca Samsun 
Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde sergilendi.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Anel Grup'un sanat› ve 
genç kuaklar› destekleme hedefiyle 2012 y›l›nda aç›l››n› 
yapt›¤› Galeri 5 ile genç sanatç›lara sanatsal faaliyetlerini 
yürütebilmeleri için olanak sa¤lamay› ve sergilerini ‹stanbullular 
ile buluturmay› hedefliyoruz.

Galeri 5’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü ö¤rencilerinin resim sergisi, karikatürist ‹brahim 
Tapa’nın, ‹stanbul’un mimarisini ve günlük yaamındaki mizahi 
ö¤eleri ön plana çıkaran ‹stanbul konulu karikatürleri ve yine 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Foto¤raf Bölümü 
aratırma görevlilerinin her birinin özgün üslubu ile ortaya 
koydu¤u fotografik çalımalar sanat severlerle bulutu.

Di¤er taraftan, irketimiz bunların dıında çeitli mesleki 
ve sosyal derneklere  271.468,17  TL tutarında nakdi ba¤ı 
yapmıtır. Çalıanlarımız da aktif olarak sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almaktadırlar. Anel olarak e¤itime destek 
kapsamında ilkö¤retim okullarına yardım projeleri yapılmaktadır.
irketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir 
suçlama veya müeyyide ile karılamamıtır.

Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluumu ve Ba¤ımsız Üyelik

irketimiz Yönetim Kurulu Bakanı Sn. Rıdvan ÇEL‹KEL’dir. 
Yönetim Kurulu üye sayımız 7’dir. 

Yönetim Kurulu’nda yer alan üyelerden 5 üye icrada yer almakta 
olup, kalan 2 üye icranın içinde yer almamaktadır. Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Seri IV,No:56 sayılı tebli¤inin 4.3.4. 
Maddesi gere¤i irketimiz Yönetim Kurulu yapısı içerisinde 
iki ba¤ımsız üye bulunması gerekmektedir. Mevcut yapıda 1 
ba¤ımsız yönetim kurulu üyesi bulunmakta olup, yine aynı 
tebli¤de belirtilen süre içerisinde irketimiz Yönetim Kurulu 
yapısında bulunması gerekli olan ba¤ımsız yönetim kurulu 
üye sayısını sa¤lamaya yönelik gerekli aksiyonları almaktadır. 
ba¤ımsız yönetim kurulu üye seçimlerinin 2012 yılı Ola¤an 
Genel Kurulu’nda tamamlanması planlanmaktadır.

irketimiz Yönetim Kurulu üyeleri irket ileri dıında Türk 
Ticaret Kanunu’ndaki rekabet yasa¤ı kapsamında faaliyette 
bulunabilmektedirler. Ayrıca, ba¤ımsız yönetim kurulu üyemiz 
hariç, yönetim kurulu üyelerimiz, Anel Grup’un di¤er irketlerinde 
de yönetim kurulu üyeli¤i yapabilmektedir.

Esas sözlememizde belirtildi¤i üzere Yönetim Kurulu üyelerinin 
tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar 
arasından, Genel Kurul tarafından seçilmektedir. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı yüksek ö¤renim görmü, 
irketin faaliyet alanıyla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi, irketimizin 
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operasyonel bilgilerin do¤ru, güvenilir ve güncel olması,
ç)Tüm irket çalıanlarının etkinliklerinin irket politikaları, usul 
ve esaslar, etik kurallar, standartlar ve ilgili yasal düzenlemeler 
ile hukuk kurallarına uygun olması,
d) irketin tüm kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında 
etkinli¤in sa¤lanması,
e)irketin iç kontrol sürecinde sürekli bir kalite ve iyiletirme 
çabasının gelitirilmesi,
f) irket çalımalarını etkileyen önemli yasal ve düzenleyici 
konuların ilgili birim ve ubelere yönlendirildi¤inin izlenmesi,
g) Denetimler sırasında yönetsel kontrol, verimlilik ve 
irketin kurumsal kimli¤ine ilikin konularda elde edilecek 
önemli bulguların, uygun yönetim kademeleri ile görüülerek 
de¤erlendirilmesi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları mevcut esas 
sözlemede yer almaktadır. Buna göre; Yönetim Kurulu Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerince, münhasıran Genel Kurul’un 
yetkili kıldı¤ı iler dıında kalan bütün hususlarda karar almaya 
ve icraya yetkilidir.

Yönetim Kurulu idare ve temsil ilemini, Türk Ticaret Kanunu’nun 
319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksime karar verebilir 
veya bu ileri kendi üyeleri arasında kuraca¤ı bir komiteye veya 
murahhasa veya murahhaslara, pay sahibi olan veya olmayan 
müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu, kanunlarla verilen di¤er görevlerin yanında;

a.irket faaliyetlerinin mevzuata ve esas sözlemeye 
uygunlu¤unu gözetler.
b.irketin yıllık bütçe ve i planlarını onaylar.
c.Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.
d.Genel Kurul toplantılarının mevzuat ve esas sözleme 
hükümlerine uygun yürütülmesini sa¤lar ve Genel Kurul’da 
alınan kararları yerine getirir.
e.Pay sahipleri ile ilikileri yürütecek sistemi kurar.
f.Bilgilendirme ve etik politikaları belirler.
g.irketin misyonu ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.
h.Bata denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim 
komitesi olmak üzere gerekli komiteleri kurup, bunların görev, 
yetki ve sorumluluklarını belirleyerek irket faaliyetlerinin etkin 
yürütülmesini sa¤lar.
i.Finansal tabloların yürürlükteki düzenlemelere göre gerçe¤e 
uygun olarak hazırlanıp, Genel Kurul’a sunulmasını sa¤lar.
j.Yıllık kurumsal yönetim uyum raporunu hazırlayarak, Genel 
Kurul’a sunar.

Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

irket ana sözlememizde de belirtildi¤i üzere irket ileri 
muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu toplanır. 
Yönetim Kurulu toplantılarının gündem tasla¤ı Yönetim Kurulu 
Bakanı tarafından hazırlanmaktadır. 

faaliyet gösterdi¤i sektöre ve sermaye piyasalarına ilikin 
mevzuat konusunda bilgi sahibi, mali tablo ve raporları okuyup 
de¤erlendirebilecek kiilerden olumaktadır. Yönetim Kurulu 
üyelerinin sahip olması gereken asgari unsurlar irketimiz 
Ana Sözlemesi’nin 10. maddesinde yer almaktadır. Buna 
göre Yönetim Kurulu üyelerinin, irketin faaliyet gösterdi¤i 
alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, irket 
mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi 
birikimine sahip, irket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek 
ö¤renim görmü adaylar arasından seçilmesi esastır.

Bugüne kadar Yönetim Kurulu üyeleri için bir e¤itim ve uyum 
programı uygulanması ihtiyacı olmamıtır. Ancak gerek 
duyulması halinde irketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi 
tarafından belirlenen hususlarda e¤itim ve uyum programları 
sa¤lanacaktır.

irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

irketimizin misyon ve vizyonu yönetim kurulunca kabul 
edilerek grubumuzun internet sitesi (www.anel.com.tr) yoluyla 
kamuya açıklanmıtır. 

Misyonumuz: Uluslararası alanda teknolojik çözümler gelitirme 
ve uygulamada lider kurulu olmak.

Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası alanda ileri teknoloji ve 
mühendislik gücümüzle dünyaya, Türkiye’ye ve çalıtı¤ımız 
kurum ve kurululara de¤er katan, güvenilir, öncü ve lider 
kurulu olmak. 

Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizması

irketimizce mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar 
için gerekli önlemleri almak için iç denetim ve risk kontrol 
mekanizmaları belirlenmi ve yönetim kurulumuzca kabul 
edilerek uygulanmaya balamıtır.

Yönetim kurulunca kabul edilen iç denetim yönetmeli¤ine göre 
iç denetimin amacı, irketimizin her türlü etkinli¤ini denetlemek, 
gelitirmek, iyiletirmek ve gruba de¤er katmak amacıyla, 
ba¤ımsız ve tarafsız bir ekilde güvence ve danımanlık hizmeti 
vermektir. Genel Müdürlük, Risk Yönetimi, iç Kontrol ve Yönetim 
Süreçleri’nin etkinli¤i ve verimlili¤inin de¤erlendirilmesi ve 
gelitirilmesi için s istematik yaklaımlar gelitirerek irketin 
amaçlarının gerçekletirilmesine yardımcı olur.

‹ç Denetim Etkinlikleri’nin kapsamı aa¤ıdaki ekilde 
belirlenmitir: 

1.irketin tüm ilem ve etkinlikleri denetim kapsamına dahildir.
2.Denetim Grubu’nun etkinlikleri irketin Risk Yönetimi, iç 
Kontrol ve Yönetim Süreçleri’nin Yönetim Kurulu’nca belirlenen 
yapıya uygun ve yeterli olup olmadı¤ının ve düzenli ileyip 
ilemedi¤inin aa¤ıdaki konular çerçevesinde belirlenmesini 
içerir:
a)irketin etkinliklerini olumsuz etkileyebilecek tüm finansal ve 
operasyonel risklerin do¤ru biçimde tanımlanması ve etkin bir 
ekilde yönetilmesi,
b)Denetim kapsamına giren konularda ilgili birimler ve ubeler 
ile etkili iletiim kurulması, 
c)irketin etkinlikleri açısından önemli finansal, yönetsel ve 
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Yönetim Kurulu en az üyelerinin yarısından bir fazlasının 
hazır bulunması ile toplanır. Yönetim kurulumuz Türk Ticaret 
Kanunu ve irket ana sözlemesinde belirtilen esaslar 
çerçevesinde toplanmakta ve toplantıya katılanların ço¤unlu¤u 
ile karar almaktadır. Toplantılara ça¤rı, telefon ve elektronik 
posta aracılı¤ıyla yapılmaktadır. Bu hususları sekreterya 
yürütmektedir.

2011 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararları’na ilikin karı oy 
kullanan üyemiz bulunmamaktadır. 2011 yılı içinde toplam 
37 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıtır.

Yönetim Kurulu bakanının ve üyelerinin, a¤ırlıklı oy hakkı 
bulunmamaktadır. Tüm üyeler ve bakan eit oy hakkına 
sahiptir.

irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤ı

irketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’dan izin almadan 
irketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi 
kendileri veya bakaları hesabına yapamayacakları gibi aynı 
ticari muamele ile megul olan bir irkete mesuliyeti tahdit 
edilmemi ortak sıfatıyla giremezler. Yıl içinde bu yönde bir 
muameleye rastlanmamıtır.

Etik Kurallar

irketimiz yönetim kurulunca, irket ve çalıanları için etik 
kurallar oluturulmu olup, bu kurallar irketimiz internet 
sitesinde (www.anel-elektrik.com) Yatırımcı ‹likileri Bölümü’nün 
“Kurumsal Yönetim” balı¤ı altında kamuoyuna duyurulmutur. 
irketimiz Etik Çalıma ‹lkeleri’nde belirtilen hususlar, irketimiz 
kurumsal kültürünün temelini oluturmaktadır. 

Yönetim Kurulu’nda Oluturulan Komitelerin Sayı, 
Yapı ve Ba¤ımsızlı¤ı

irketimiz yönetim kurulunca Denetimden Sorumlu Komite 
ve Kurumsal Yönetim komiteleri 11.05.2010 tarihli ve 20 
sayılı Yönetim Kurulu kararınca oluturulmu olup, yıl içinde 
faaliyetlerini ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 
yürütmülerdir.

Denetim Komitesi Üyeleri

Bakan: A. Mukaddes ÇEL‹KEL (Yönetim Kurulu Üyesi - ‹cracı) 
Üye: Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi - ‹cracı 
olmayan) 

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun finansal ve operasyonel 
görev ve sorumluluklarını sa¤lıklı bir ekilde yerine getirmesini 
teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu’na ba¤lı olarak 
görev yapan komitenin amacı irketin muhasebe sisteminin, 
finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve 
iç kontrol sisteminin ileyiinin ve etkinli¤inin gözetimini 
sa¤lamaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Bakan: Ahmet Münir Ekonomi (Yönetim Kurulu Üyesi -
‹cracı olmayan)
Üye: Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi - 
‹cracı olmayan)
Üye: Merve irin ÇEL‹KEL (Yönetim Kurulu Üyesi - ‹cracı)

Kurumsal Yönetim Komitesi, irketin kurumsal yönetim 
ilkelerine uyumu; Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey 
yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans 
de¤erlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilikileri ve 
kamuyu aydınlatma konularında çalımalar yapmak suretiyle 
yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak yönünde 
çalımaktadır. Komite, irket performansını arttırıcı yönetim 
uygulamalarının hayata geçirilmesinde, irketin oluturdu¤u 
veya oluturaca¤ı sistem ve süreçleri gözden geçirmek, 
de¤erlendirmek ve önerilerde bulunmak da kurumsal yönetim 
komitesinin görevleri arasındadır.

Yönetim Kurulu’na Sa¤lanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı 
ödenmekte, bunun yanında icrada görevli olanlara da ücret 
ödenmektedir. 2011 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine 
toplam 748.734 TL ücret ve huzur hakkı ödenmitir. Yönetim 
Kurulu üyelerine yönelik özel bir performans sistemi 
uygulanmamaktadır. 

irketimizde, Yönetim Kurulu üyelerine borç verme, kredi 
kullandırma, kredi süresi uzatma, lehine kefalet verme gibi 
uygulamalar yapılmamıtır. 
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ANEL ELEKTR‹K pRoJE 

TAAHHÜT VE T‹cARET A..

31 ARALIK 2011 TAR‹h‹nDE 

SoNA EREN HESAp 

DÖnEM‹nE A‹T KOnSOL‹DE 

F‹NANSAL TABLoLAR 

D‹pnOTLARI VE bA∕IMSIz 

DEnET‹M RApORu
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‹leriye Yönelik Bildirimler
Bu faaliyet raporunda yer alan bazı cümleler “ileriye 

yönelik bildirimler” olarak de¤erlendirilebilir. ‹leriye 

yönelik bildirimlerimiz, genel olarak “bekliyor”, 

“tahmin ediyor”, “inanıyor”, “potansiyel”, 

“planlıyor”, “hedefliyor”, ”olabilir”, “olacak” gibi 

ifadeler veya gelecekteki olayların belirsizli¤ini ifade 

eden kelimeler içerebilir. ‹leriye yönelik bildirimler, 

bizim mevcut beklentilerimiz, tahminlerimiz ve 

varsayımlarımızı temel almakta olup bazı risk ve 

belirsizliklere maruzdur. Anel Elektrik, ileriye yönelik 

bildirimlerine yansıtılan beklentilerin u anda makul 

oldu¤una inanmakla birlikte, gerçekleen sonuçlar 

tahmin edilen veya varsayılandan ciddi biçimde 

farklılık arz edebilir. Bundan dolayı Anel Elektrik’in, 

ileriye yönelik bildirimlerini güncelleme ya da revize 

etme görevi bulunmamaktadır.
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