
 

 

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ANA SÖZLEŞMESİ  
KURULUŞ  

Madde 1 - Istanbul Ticaret Sicilinin 222590/170150 sayısında kayıtlı “ANEL ELEKTRIK PROJE  TAAHHÜT 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” unvanlı şirketin Türk Ticaret Kanununun 152’nci  maddesine göre nev’i 
değiştirmesi sureti ile aşağıda adları, soyadları, uyrukları ile  ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk 
Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani surette  kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim 
Şirket kurulmuştur.  

 1- Rıdvan ÇELİKEL: T.C. uyruklu, Merkez Mah. İbrahim Kelle Cad. No:28 Beykoz/  İSTANBUL 
adresinde mukim,  
 2- 2- Avniye Mukaddes ÇELİKEL: T.C. uyruklu, Merkez Mah. İbrahim Kelle Cad. No:28  Beykoz / 
İSTANBUL adresinde mukim.  
 3- 3- Mahir Kerem ÇELİKEL: T.C. uyruklu Merkez Mah. İbrahim Kelle Cad. No:28 Beykoz / İSTANBUL 
adresinde mukim.  
 4- 4- Mustafa YAZLIKİÇİ : T.C. uyruklu Halitağa Caddesi Bayramyeri Sokak Şadırvan  Apartmanı B2 
Blok Kat:4 D18 Kadıköy / İSTANBUL adresinde mukim.  
 5- 5- Turgut Alp ÇOLAKOĞLU: T.C. uyruklu Kazım Karabekir Sokak Emel Apartmanı No:2  Daire:12 
Erenköy/İSTANBUL adresinde mukim.  

ŞİRKETİN ÜNVANI  

Madde 2 - Şirketin unvanı “ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM  ŞİRKETİ”dir.  

AMAÇ VE KONU  

Madde 3 - Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.  

1- Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, inşaat  sektörü ile 
ilgili yurt içinde ve yurt dışında işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu  konutları yol, tünel, metro, 
köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapıları, altyapı tesisleri, havalimanları, terminalleri, 
hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, kültür ve 
sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya 
karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa etmek veya taşeron firmalara yaptırmak, pazarlamak, 
satmak veya kiralamak her türlü elektrik, inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak 
proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, her türlü inşaat mühendislik mimarlık hizmetleri 
yapmak, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, 
elektrik ve inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut 
kooperatiflerinin proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. 
Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik 
hizmetlerini yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, 
elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,  



 

2- Yurt içi ve dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her 
türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek,  

3- Yurt içinde ve dışında her türlü; elektrik işleri, inşaat, yol, kanalizasyon, sondaj, iskele,liman, 
havaalanı, baraj, endüstri tesisleri, boru hatları, tesisat ve taahhüdü ve yapımı bu işlerle ilgili her nevi 
projelerin ve mühendislik hizmetlerini, fizibilite hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, konusu ile ilgili her 
türlü dekorasyon işleri projelendirilmesi, bunlara ait malzemelerin araç ve gereçlerin imal ve montajının 
yapılıp, taşeron firmalara yaptırılması, satın alınması, kiralanması veya kiraya verilmesi.  

4- Konusu ile ilgili her türlü elektrik projeleri çizmek, bu projelerin gerçekleşmesi montajlarının ve 
tesisatlarının yapımı işi ile iştigal etmek,  

5- Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı satımı ithalatı ihracatı ve imalatı ile iştigal etmek, 
bunlarla ilgili pazarlama teşkilatları kurmak,  

6- Konusu ile ilgili elektrik konpanzasyon tesisleri projeleri ve taahhütleri ile iştigal etmek,  

7- Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, işletmek, 
kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, bu amaçla elektrik 
piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak; icabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme 
hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun 
sözleşmelerle yaptırmak gerektiğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki 
diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim 
tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi 
mubayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile iştigal 
etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, elektrik dağıtım işi 
yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,  

8- Konusu ile ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mümessillikler almak, bayilikler almak, 
distribütörlükler almak ve vermek işi ile iştigal etmek,  

9- Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemesi yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin 
alım satımı ithalatı ve ihracatı işi ile iştigal etmek,  

10- Havaalanı, fabrikalar, akıllı binalar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin elektrik-mekanik 
sistemlerinin, üretim bantları vb. işletilmesi periyodik bakımlarının yapılması, arıza onarımları, her türlü 
teknik analizlerinin yapılması, yenilenmesi vb. yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi, taşeron 
firmalara yaptırılması,  

11- Yurtiçinde ve yurt dışında sabit prefabrik bina, fabrika, liman, hava alanı, yol ve enerji  üreten 
maddelerin üretimi, dolumu, depolama ve dağıtımına yönelik tesisler, sulama, içme suyu, kanalizasyon, 
ısıtma, soğutma kalorifer, asansör tesisleri gibi her türlü yapılar, çimento, kireç, fayans, karo, seramik, 
kereste, kontrplak, sunta kaplama hırdavat malzemesi her türlü yapı malzemeleri bunların 
hammaddeleri makine araç ve gereçleriyle yedek parçalarının imalatı, dahili alım ve satımı, ithali ve 
ihracını yapmak ve bu işlemleri taşeron firmalara yaptırmak,Yukarıda belirtilen işlerin  



 

yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak 
gerçekleştirebilmesi için şirket:  

a. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve 
beraatlarını alameti farikaları lisans ve imtiyazları resim ve modelleri iktisap eder kullanıp alır 
veya satar kiralar kısmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hükümleri 
çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.  

b. Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya yerinden yönetim esaslarına 
göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin 
gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım satım kira istisna komisyon vekalet turizm hizmet kefalet 
müşavirlik bayilik mümessillik acentelik distribütörlük 3müteahhitlik transit ticaret yapabilir ve 
hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları 
yapabilir, patent ihtira beraatı gibi sınai haklar kazanabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, ipotek 
veya rehin alabilir veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla rehin ve ipotek verebilir, satın alıp satabilir, 
devredebilir.  

c. Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir 
kiralayabilir, kiraya verebilir inşa ettirebilir, kısmen veya tamamen satıp devredebilir,  başka kişi 
ve kuruluşlarca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla rehin ve ipotek verebilir.  

d. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan 
hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayri menkullerin mülkiyet haklarını gayri menkuller 
üzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti menkul 
mükellefiyeti gayrı menkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları 
gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir rehin ve ipotek alabilir verebilir. Bu 
ayni ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve 
terkin ettirebilir. Şirket leh ve aleyhinde bütün bu işlemleri aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak 
kaydıyla yapabilir.  

e. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Her türlü menkul ve gayrimenkul malları (yat ve 
gemiler dahil) satın alır, satar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir yeniden 
inşa ettirebilir veya satabilir alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir aynı veya şahsi 
irtifak tesis edebilir.Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle, lüzumu halinde kısa orta 
veya uzun vade ile borçlanabilir kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve 
finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir, borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek 
olarak gösterebilir rehin veya ipotek verebilir.  

f. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyle; Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve  



 

kuruluşlarla yürürlükte mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara 
katılabilir. Menkul Kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak 
kaydıyla halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilirler; her türlü menkul kıymet ve 
sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir 
veya üye olabilir; Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde 
çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir. Şirket sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul 
kararı ile bu vakıflara ve diğer vakıflara Safi kardan pay ayırabilir. Genel Kurulda ortakların 
bilgisine sunulmak üzere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara 
bağışta bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun md.15/son hükmü saklıdır.  

g. İştigal mevzusu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve dışında her türlü mali idari ve 
ticari tasarruf her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir.  

h. Yurt içinde ve dışında şube acente distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir irtibat büroları 
kurabilir yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik acentelik bayilik ve 
distribütörlüklerini yapabilir kendisi sahip olduğu bu gibi hakları baklalarınatanıyabilir bayilik 
acentelik distribütörlük ve temsilcilikler verebilir. Şirket bir Genel Kurul kararı ile konusu ile ilgili 
veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralananfaaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. 
Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gereken izinler alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını 
teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar 
yapılacaktır.  

i. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil 
rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen 
esaslara uyulur.  

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ  

Madde 4 -  Şirketin merkezi İSTANBUL ili Ümraniye ilçesidir. Adresi; Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş 
Merkezi Kat:5/4’tir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. 
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş 
şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
ile Sermaye Piyasası Kurulu’na  ve gerektiğinde ilgili diğer kurumlara bildirmek koşuluyla yurt içinde ve 
yurt dışında şubeler açabilir, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.   

ŞİRKETİN SÜRESİ  

Madde 5 - Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Türk Ticaret 
Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde anasözleşme değiştirilmek sureti ile sınırlandırılabilir.  

  

  



 

ŞİRKETİN SERMAYESİ  

Madde 6 -  -  Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş 
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.04.2010 Tarih ve 4030 sayılı izni ile bu sisteme 
geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 
(Bir) Türk Lirası değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası 
Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı 
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra 
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da 
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni 
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim 
kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 
 Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000.-(Yüzonmilyon) Türk Lirası olup, tamamı 
muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal 
değerli 22.188.841.-adedi (A) Grubu hamiline ve 87.811.549.- adedi (B) Grubu hamiline yazılı 
110.000.000.-(Yüzonmilyon) adet paya bölünmüştür.Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları 
arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
artırmaya yetkilidir.Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve 
pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar 
almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak 
şekilde kullanılamaz.İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay 
ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden 
izlenir 
 
PAYLARIN DEVRİ  

Madde 7 -Hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Şirket 
nama yazılı pay sahiplerinin adı, soyadı ve adreslerini mevzuat uyarınca hissedarlar pay defterine kayıt 
edecektir. Nama yazılı payların devri, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Devir 
talebi yazılı olur. Yönetim Kurulu devir talebini uygun gördüğü takdirde pay defterine yeni malik adına 
kaydı yapılır. Şirkete karşı ancak nama yazılı pay sahipleri pay defterine kayıtlı bulunan kimseler ortak 
sıfatını haizdir. Devir talebi halinde şirket bir sebep göstermeksizin kayıttan imtina edebilir.  

HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ  

Madde 8- Yürürlükten kaldırılmıştır.  

TAHVİL ve DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI  

Madde 9 – Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer 
sermaye piyasası araçlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde yönetim kurulu kararıyla ihraç edilebilir.  

Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak suretiyle ihraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, 
türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin 
yetkilendirilmesi konusunda, Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ilgili mevzuatta öngörülen limit ve  düzenlemelere uyulur.  

  



 

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 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 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 yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme 
konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle 
uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda 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.  

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI  

Madde 11 – Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye 
Piysasası mevzuatı ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir, temsil ve ilzam olunur.  

Yönetim Kurulu Şirket adına Şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk idare ve tanzime 
yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, 
bunların şirketin unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili en az bir  kişinin imzasını taşıması 
yeterlidir.  

Şirketin yönetim yetki ve sorumlulukları yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve 
sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir 
kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda yönetim kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367. 
maddesinin 1. fıkrasına uygun şekilde düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen 
bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine devretmeye yetkilidir.  

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden 
birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az 
bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil 
şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil 
yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı 
hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine 
veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 
371. 374 ve 375’nci maddesi hükümleri saklıdır.  

DENETİM  

Madde 12-  Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler 
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) 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.  

d) 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.  

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.  

f) Toplantı ve Karar Nisabı: İşbu ana sözleşmenin 18. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul 
toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları SPK düzenlemeleri ve T.T.K. hükümlerine tabidir. TTK 436. 
madde düzenlemeleri saklıdır.   

g) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da Şirketin merkezinin bulunduğu mülki 
idare biriminin (il veya ilçe) 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  

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.  

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  

Madde 14 - Genel kurul toplantılarında T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı hakkında 
Türk Ticaret Kanunu’nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.  

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve 
ilgililerle birlikte toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul 
toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. 
Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline  



 

tescil ve ve ilan ettirmekle ve Şirketin internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye 
Piyasası çerçevesinde kamuya ilan edilir.   

 İLAN  

Madde 15 – Şirkete ait tüm ilanlar,  Türk Ticaret Kanununda,  Sermaye Piyasası Kanununda ve ilgili sair 
mevzuatta yer alan hükümlere uyularak ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında 
düzenlenmiş bulunan asgari süreler dikkate alınarak, en fazla pay sahibine ulaşacak şekilde yapılır. 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilanlara ilişkin diğer düzenlemeleri saklıdır.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.  

HESAP DÖNEMİ  

Madde 16 - Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona 
erer, fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren baş1ar  ve o yılın aralık 
ayının otuz birinci günü sona erer.  

KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI VE YEDEK AKÇELER  

Madde 17-  Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile 
muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem 
karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:  

Genel Kanuni Yedek Akçe:  

a) Net dönem karının % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.  

Birinci Kar payı:  

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr 
dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak 
birinci kâr payı ayrılır.  

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık 
çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine, pay sahibi dışındaki kişilere, dağıtılmasına karar verme hakkına 
sahiptir.  

İkinci Kar payı:  

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, 
Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 
521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.  

Genel Kanuni Yedek Akçe:  



 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 
sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 519’uncu 
maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.  

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay 
sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 
aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan 
pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe 
bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.   

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.  

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine 
genel kurulca kararlaştırılır.  

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.  

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM  

Madde 18 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 
İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları 
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından 
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine 
teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal 
yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.  

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  

Madde 19-  Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri dairesinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve ilgili bakanlığın iznine bağlıdır. TTK ve esas sözleşme 
hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas 
sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.  

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve Genel Kurul 
kararından sonra ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir ve ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Değişiklik 
kararı üçüncü kişilere karşı ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.  

İş bu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili’ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
ile Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.  

KANUNİ HÜKÜMLER  

Madde 20 - Bu ana söz1eşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.  

  



 

  

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR  

Madde 21-  Şirket, TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerek Sermaye Piyasası Kuruluna 
yapılacak bildirimleri, gerekse kamuya açıklanacak bilgi ve belgeleri düzenler ve ilan eder.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye 
tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK’nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası 
mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.  

Yürürlükteki mevzuat uyarınca,  ilgili Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu’na 
iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.  

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI  

Madde 22 - Şirket TTK’nun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. 
Ayrıca Şirket ortaklarının kararıyla da infisah olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi TTK 
hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.  

  

  

  

  



 

 
  



 

 


