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Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2013 Perşembe günü 
saat 10:00’da Şirket Merkezimiz olan Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4  
Ümraniye İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.  
2012 Faaliyet Yılına ait İdare Meclisi ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız 
Denetim Raporu, Ana Sözleşme tadili, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum 
Raporu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.anel-
elektrik.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel 
Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.  
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma 
hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel 
Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek 
bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize 
bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen 
ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu 
aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a 
kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen 
“kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.  
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ 
kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan bilgi edinmeleri 
rica olunur.  
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin 
hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe 
uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.anel-
elektrik.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri: IV, No:8 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce 
onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi 
üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.  
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy 
kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.  
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. 

Olağan Genel Kurul Gündemi 

1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki 
verilmesi, 

3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun 
okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin 
okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

5. 2012 faaliyet yılı bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra 
edilmesi, 

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar 
Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,  



8. 2012 mali yılına ait kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun 
önerisinin görüşülmesi, 

9.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınacak olması 
şartıyla; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket ana 
sözleşmesinin, Madde : 10 Yönetim Kurulu , Madde : 13 Genel Kurul maddelerinin tadil edilmesi ,  

10.Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesine göre hazırladığı “İç Yönerge’nin”  
Genel Kurul’un onayına sunulması 

11.Yönetim Kurulu’na yeni üye seçimi ve görev süresinin tespiti konusunda karar alınması 

12.Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç 
Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,                             .      
13. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri, 

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler 
için oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay 
Sahiplerine bilgi verilmesi. 

16. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesi ve 
karara bağlanması, 

17. Şirket Yönetim Kurulu’na gayrimenkul alım, satımı ve /veya inşaası için yetki verilmesi, 

18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey 
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 
395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 
yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği 
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 
Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

21. Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine 
sunulması, 

22. Dilekler ve kapanış. 

 

Ana Sözleşme Tadil Metni 

Eski Metin Yeni Metin 

YÖNETİM KURULU 

MADDE 10 

Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul 
tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde pay sahipleri veya pay sahiplerinin 
göstereceği adaylar arasından genel kurul 
tarafından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim 
Kurulu tarafından yürütülür. 
 

YÖNETİM KURULU 

MADDE 10  

Şirket, en fazla üç yıl için Genel Kurul tarafından 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
çerçevesinde seçilmiş en az 5 kişiden oluşan bir 
yönetim kurulu tarafından idare edilir.  

 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 



Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
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 boşalması veya 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık 
niteliğini kaybetmesi halinde diğer yönetim 
kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 315.  
Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre 
boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. 
Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar 
muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin 
olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği 
takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev 
süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse 
Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman 
değiştirebilir. 
 
Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin faaliyet 
gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular 
hakkında bilgili, Şirket mali tablolarını 
okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi 
birikimine sahip, Şirket yönetimi konusunda 
tecrübeli ve yükseköğrenim görmüş adaylar 
arasından seçilmesi esastır. 
 
Yönetim kurulu Şirket işleri 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 şirket 
merkezinde yapılır. 
 
Bağımsız 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 dışında şirket işleri ile ilgili karar ve 

Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir.  

 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, 
A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar 
arasından genel kurul tarafından seçilir. Herhangi 
bir sebeple bir üyelik boşalırsa veya Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini 
kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu Türk Ticaret 
Kanunu’nun 363. maddesi ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin 
düzenlemeleri uyarınca, işbu Sözleşme 
hükümlerini ve kanuni şartları haiz birini, geçici 
olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel 
Kurul’un onayına sunar, Bu yolla seçilen üye, 
onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar 
görev yapar ve onaylanması halinde selefinin 
süresini tamamlar.  

 

Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet 
gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular 
hakkında bilgili, şirket mali tablolarını 
okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi 
birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda 
tecrübeli ve yükseköğrenim görmüş adaylar 
arasından seçilmesi esastır. 

 

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 
toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve 
hükümleri doğrultusunda toplanır ve karar alır. 
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri saklıdır. 

 

Bağımsız 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 dışında şirket işleri ile ilgili karar ve 
politikalarının uygulanmasını yürütmek veya 
onları gözlemlemekle görevli komisyon ve 
komiteler de kurabilir. Bu komitelerin 
oluşturulmasında, görev ve çalışma esaslarında 
Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere 
uyulur. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul 



politikalarının uygulanmasını yürütmek veya 
onları gözlemlemekle görevli komisyon ve 
komiteler de kurabilir. Bu komitelerin 
oluşturulmasında, görev ve çalışma esaslarında 
Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere 
uyulur.  
 
Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine 
hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve 
Eşgüdüm sağlamak üzere Yönetim Kurulu 
başkanlığına bağlı bir sekreterya oluşturur.  
 
Sekreterya, Yönetim Kurulu ve komitelerin 
toplantı hazırlıklarını yapar; toplantı tutanaklarını 
ve ilgili dokümanın düzenli bir şekilde 
tutulmasını sağlar; Yönetim Kurulu duyuruları 
dahil yapılan yazışmaların düzenli olarak kaydını 
tutar ve arşivler. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul 
tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan 
ve olmayan yönetim kurulu üyelerinin ücretini 
Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder. 
 
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst 
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket 
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 
olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet 
edebilmesi için genel kurul tarafından önceden 
onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında 
genel kurulda bilgi verilmelidir. 
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Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst 
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket 
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 
olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet 
edebilmesi için genel kurul tarafından önceden 
onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında 
genel kurulda bilgi verilmelidir. 

 

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu’na seçildiği 
takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına 
belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; 
ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin 
internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi 
adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp 
oy kullanabilir.  

 

Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına 
tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli 
olmaları şarttır.  

 

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367. 
Maddesine göre düzenleyeceği bir “İç Yönerge” 
ile yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya 
birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü 
kişiye devretmeye yetkilidir.  

 

Yönetim Kurulu ayrıca, TTK madde 419 uyarınca, 
Şirket Genel Kurulu’nun çalışma esas ve 
usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları 
belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel 
Kurul’un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla 
görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir. 

 

GENEL KURUL 

MADDE 13 

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar 
uygulanır: 
 

GENEL KURUL 

MADDE 13 

 Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar 
uygulanır: 
 



a) Davet şekli: Genel kurullar olağan ve 
olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara 
davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır. 
 
b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin 
hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve 
senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar 
ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve 
zamanlarda toplanır. 
 
c) Oy verme ve Vekil Tayini: Olağan ve 
olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır 
bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya 
vekillerinin bir pay için 2 (iki), diğer 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 diğer hissedarlar veya 
hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil 
ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller 
kendi oylarından başka temsil ettikleri 
hissedarların sahip olduğu 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 işlemlerinde 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uyulur. 
 
e) Toplantı ve Karar Nisabı: İşbu ana sözleşmenin 
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 Şirket 
merkezinde ya da Şirketin merkezinin bulunduğu 
Şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul 
toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak 
amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 
açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en 
az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde 
gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul 

a) Davet şekli: Genel kurullar olağan ve 
olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara 
davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır. 
 
b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin 
hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve 
senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar 
ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve 
zamanlarda toplanır. 
 
c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda 
katılım : Şirketin genel kurul toplantılarına 
katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu 
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 
maddesi uyarınca elektronik ortamda da 
katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin 
genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride 
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini 
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 
tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin 
bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem 
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, 
anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 
haklarını kullanabilmesi sağlanır. 
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oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemelerine uyulur. 
 
e) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında 
hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya 
hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil 
ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller 
kendi oylarından başka temsil ettikleri 
hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya 
yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 432. maddesi 
uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması 
durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir 
temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. 
Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 
 



toplantıları şirket merkezinde ya da pay 
sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu 
yerde yapılır. 
 
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda 
pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve 
asgari 3 hafta önceden yapılır. 
 

f) Toplantı ve Karar Nisabı: İşbu ana sözleşmenin 
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 421. maddesinin üçüncü, dördüncü ve 
beşinci fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak 
genel kurul toplantılarında T.T.K.’nun 418. 
maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. TTK 
436. madde düzenlemeleri saklıdır.  
 
g) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket 
merkezinde ya da Şirketin merkezinin bulunduğu 
Şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul 
toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak 
amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol 
açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en 
az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde 
gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul 
toplantıları şirket merkezinde ya da pay 
sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu 
yerde yapılır. 
 
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda 
pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve 
asgari 3 hafta önceden yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


