
 
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi 

görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Haziran 2021 günü Saat:13:30’da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Cad. 

Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 adresinde gerçekleştirilecektir. 

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri 

katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay 

sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin 

yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve 

güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula 

katılmaları mümkün değildir. 

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 

ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara 

İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin 

Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak 

düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya http://www.karel.com.tr adresindeki şirket 

internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “vekaleten oy 

kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması tebliği” hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış 

vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle 

atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. 

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “ Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat 

Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.  

Genel Kurul Toplantısı’nda Gündem Maddeleri’nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi 

kullanılacaktır. 

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları, 

Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar, Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Değişiklik Tasarısı Şirket 

Merkezinde, www.kap.gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS’de ve http://www.karel.com.tr Şirket internet sitesinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır. 

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.  

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  

 

Saygılarımızla,  

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

  

http://www.karel.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/
http://www.karel.com.tr/


SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları 

Esaslar Tebliği” ve “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem 

maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde 

sunulmaktadır: 

 

1.  Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 

Şirket’in sermayesi 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 58.320.000 adet paydan oluşmaktadır. Payların itibari değeri pay 

başına 1 TL’dir. A ve B pay grupları oy kullanmada imtiyaz sahibi olup, A ve B Grubu payların her birinin 15 (onbeş) 

oy hakkı vardır. A ve B pay gruplarının Şirket Yönetim Kurulu’na aday gösterebilme ve seçilebilme imtiyazı da olup; 

A grubu pay maliklerine üç (3), dört (4) veya beş (5), B grubu pay maliklerine ise iki (2) aday gösterebilme ve 

seçilebilme  hakkı tanınmıştır. 

 

Ortak Adı Soyadı A Tipi B Tipi C Tipi 
C Tipi Halka 

Arz 
Sermaye Tutarı 

Sermaye 
Oranı % 

Oy Hakkı 
Oy Hakkı 
Oranı % 

Ali Sinan Tunaoğlu 2.524.531,77 8.204.728,29 2.665.560,38 272.795,00 13.667.615,44 23,43% 163.877.256,33 32,20% 

Serdar Nuri Tunaoğlu 2.524.531,77 8.204.728,29 2.689.345,46 272.795,00 13.691.400,52 23,48% 163.901.041,42 32,20% 

Şakir Yaman Tunaoğlu 2.524.531,77 8.204.728,29 2.689.346,85 272.805,00 13.691.411,91 23,48% 163.901.052,81 32,20% 

Halka Açık Kısım       17.234.570,83 17.234.570,83 29,55% 17.234.570,82 3,39% 

Diğer     35.001,30   35.001,30 0,06% 35.001,30 0,01% 

Toplam 7.573.595,31 24.614.184,87 8.079.253,99 18.052.965,83 58.320.000,00 100,00% 508.948.922,69 100,00% 

 

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde 

planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu 

değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi 

Şirket’in bağlı ortaklığı Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik yazılım firması eZuce Inc. şirketinin, stratejik açıdan 

işlevini tamamlamış olduğu ve maddi açıdan önemli bir beklentimiz kalmadığı için kapatılmasına karar verilmiştir. 

Yapılan planlama ve ABD kanunları gereği tasfiye işleminin Ağustos 2021'de tamamlanması beklenmektedir. 

Şirket’in bir diğer bağlı ortaklığı Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Telesis”) 15 Aralık 

2020 tarihinde sermayesinin %100'üne karşılık gelen 7.907.000 adet pay 533.784 USD (4.200.826 TL) karşılığında 

peşin olarak satın alınarak bağlı ortaklığa dönüşmüştür. Telesis kendine özgü teknolojisi ile Kurumsal İletişim 

pazarında geliştirdiği ürünlerini satmaya devam edecektir. Telesis’in çözümleri şirketimizin uygulamalarına da 

destek olabilecektir. Özetle Ürün, teknoloji ve dağıtım kanalı alanında oluşacak güç birliği her iki firmaya da rekabet 

avantajı sağlayacaktır. Her iki firmanın teknolojik birikimi ve arge yeteneklerinin bir araya gelmesinin ürün ve 

teknoloji geliştirme konusunda sinerji yaratması öngörülmektedir. Telesis’in ürünlerinin Şirket tarafından 

üretilmesinin Telesis’in ürün maliyetlerini aşağı çekeceği ve konsolide faaliyet giderlerinde iyileşme sağlayacağı 

beklenmektedir. 

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve 

değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl 

içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve 

önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi 

durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi 

2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 7. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim 

Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur. 



4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak 

iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul 

görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri 

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne, bedelsiz sermaye artışı yapılması için gündem maddesi konulması talebi 

olmuştur. Şirket bu Genel Kurul’da Esas Sermaye Sisteminden Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş için SPK ve Ticaret 

Bakanlığı’na başvuruda bulunduğu ve eş zamanlı olarak bedelsiz sermaye artırımı yapılması mümkün olmadığı için 

Yönetim Kurulu bu talebi Genel Kurul Toplantı gündemine almamıştır. 

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme 

değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri 

2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 8. maddesinde Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin 

değişikliği söz konusu olup, esas sözleşme değişiklik tasarılarının eski ve yeni şekilleri ekte sunulmuştur. 

6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, 

teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi 

2020 yılı içerisinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığından genel 

kurul gündeminde yer almamaktadır. 

 

GÜNDEM; 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması;  
 
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve 
heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir. 
 
2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi; 
 
TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul 
toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik 
Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve www.karel.com.tr adresindeki Şirketimiz 
kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait 
Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna www.karel.com.tr 
adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir. 
 
3. 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması; 
  
TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2020–31.12.2020 hesap 
dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul’da okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna 
www.karel.com.tr adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir. 
 
4. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 
 
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas 
Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel 
Kurul’da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2020 yılı içinde 476.837,03 TL bağış ve yardımda 
bulunmuştur. 
 
5. 2020 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki; 
 
TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2020-31.12.2020 hesap 
dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu 
dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.karel.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması 
mümkündür. 
 



6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri; 
 

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı 
faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 
 

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti; 
 

TTK hükümleri gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 
yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir. 
 

Şirket Esas Sözleşmesinin  “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı 
en az 5 en çok 7 kişi olarak belirlenebilmektedir. 
 

Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Yönetim Kurulu’nun 6 üyeden oluşması 
beklenmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesi çerçevesinde;  Genel 
Kurul’un karar vermesi üzerine Yönetim Kurulu’nun altı (6) üyeden oluşması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden 
bir (1) tanesi bağımsız üye olmak üzere dört (4) tanesi münhasıran (A) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle 
gösterecekleri adaylar arasından; Yönetim Kurulu üyelerinden bir (1) tanesi bağımsız üye, bir (1) tanesi de icracı 
olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki (2) tanesi münhasıran (B) Grubu pay maliklerinin ekseriyetle 
gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve 
Süresi” başlıklı 7. Maddesi çerçevesinde;  Yönetim Kurulu üyeleri 3 (iki) yıllık bir süre için seçilebileceği düzenlenmiş 
olup, Genel Kurul’da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir. 
 

SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar 
dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne 
uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. 
 

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2’si Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde 
tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim 
Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Mehmet Sabri Zaim ve Sn. 
Abdurahman Murat Kuloğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üye 
adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. 
 

8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas 
Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması; 
 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı 
mevzuatları uyarınca Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş sebebiyle tadil edilmesi görüşülüp Genel Kurul’un onayına 
sunulacaktır. 
 

9. 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi; 
 

Yönetim Kurulu’nun, yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kâr dağıtımı teklifi; 
 

“Şirketimizin 2020 yılı faaliyeti sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız 
denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 116.012.414,00 TL, TTK hükümlerine göre 
hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 111.724.601,97 TL olduğuna, 
 

TTK hükümleri çerçevesinde, şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000 TL birinci tertip yasal yedek 
akçenin şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL’nin beşte biri olan 11.664.000 TL’ye ulaştığı için yasal yedek akçe 
ayrılmamasına, 
 

SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, düşülecek birinci tertip yasal yedek akçe olmamasından dolayı 
dönem karının 116.012.414,00 TL olduğuna, yasal kayıtlara göre ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin 
ayrılmamasından dolayı net dağıtılabilir dönem karının 111.724.601,97 TL olduğuna, 
 

Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 111.724.601,97 TL ve SPK hükümlerine göre 116.012.414,00 TL’nin 
tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,  
 

Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar 
verilmiştir”. 
şeklinde olup, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 



 
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi; 
 
TTK, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar 
çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir. Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul 
Toplantısında alınan karar gereğince İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sinan Tunaoğlu’na brüt 14.064,00  TL/ay, İcracı 
Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nuri Tunaoğlu’na brüt 14.064,00 TL/ay, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Yaman 
Tunaoğlu’na brüt 14.064,00 TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sabri Zaim’e brüt 7.032,00 TL/ay ve 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurahman Murat Kuloğlu’na brüt 7.032,00 TL/ay ve İcracı olmayan Yönetim 
Kurulu Üyesi Engin Arıkan’a brüt 7.032,00 TL/ay ödenmesine, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın 
Günter’e herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret 28 Haziran 
2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir. 
 
11. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi; 
 
2019 yılı Genel Kurulu’nda 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000 TL olmasına karar 
verilmişti. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin ilgili hükümleri 
kapsamında Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 28 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan 
Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir. 
 
12. Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2021 yılı mali tablo ve raporlarının 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim 
Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi; 
 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 
2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap 
dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer 
faaliyetleri yürütmek üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 
yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bağımsız Denetçinin seçimi 28 Haziran 
2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir. 
 
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri 
yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. 
ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi; 
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet 
Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. 
SPK’nın 1.3.6. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü 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 onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi 
verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da 
pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay 
sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 2020 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerine 
izin verilmesi 28 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacaktır. 
  



 

KAR DAĞITIM TABLOSU 

 
 

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 58.320.000 

 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 11.664.000 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi   

  

SPK’ya Göre 

Yasal 

Kayıtlara 

(YK) Göre 

3. Dönem Kârı 137.724.422,00 134.175.323,15 

4. Vergiler ( - ) 21.712.008,00 22.450.721,18 

5. Net Dönem Kârı ( = ) 116.012.414,00 111.724.601,97 

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )   
 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 

  8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 116.012.414,00 111.724.601,97 

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 476.837,03   

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 116.489.251,03   

11. 

Ortaklara 

Birinci Kar 

Payı  

-Nakit      

-Bedelsiz     

- Toplam     

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı     

13. 
Dağıtılan Diğer      

Kar Payı 

-Yönetim Kurulu Üyelerine     

-Çalışanlara     

-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere     

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı     

15. Ortaklara İkinci Kar Payı     

16. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )     

17. Statü Yedekleri     

18. Özel Yedekler     

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 116.012.414,00 111.724.601,97 

20.  

Dağıtılması 

Öngörülen Diğer 

Kaynaklar 

-Geçmiş Yıl Kârı     

-Olağanüstü Yedekler 
    

              

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU 

  

GRUBU 

TOPLAM DAĞITILAN 

KAR PAYI 

TOPLAM 

DAĞITILAN 

KAR PAYI / NET 

DAĞITILABİLİ

R DÖNEM KARI 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

PAYA İSABET EDEN KAR 

PAYI 

NAKİT (TL) 
BEDELSİZ 

(TL) 
ORANI (%) TUTARI (TL) ORANI (%) 

NET TOPLAM           

  



 

 

V E K A L E T N A M E 

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28 Haziran 2021 günü Saat:13:30’da İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore 

Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 

aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri 

imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı 

vekil tayin ediyorum.  

 

Vekilin(*) ;  

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:  

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :  

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.   

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı 

belirlenmelidir.  

 

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;  

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 
 
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel 

kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini 

seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle 

verilir.  

  



 

  Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,       

2 

2020 yılına ait Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yıllık 

Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.    

3 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,    

4 

2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında 

Genel Kurul’a bilgi verilmesi.    

5 

2020 yılına ait Finansal tabloların okunması, 

müzakeresi ve tasdiki.    

6 

2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu 

Üyelerinin ibra edilmeleri.    

7 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim 

Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti    

8 

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret 

Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması 

kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” 

başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülüp karara 

bağlanması    

9 

2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin 

belirlenmesi    

10 

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, 

ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.    

11 

Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırın 

belirlenmesi    

12 

Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin 

tavsiyesi doğrultusunda 2021 yılı mali tablo ve 

raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ve 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 

denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen 

denetçinin seçimi.    

13 

Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren 

işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu 

nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve 

diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk 

Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 

gereğince izin verilmesi,    

 
 

 



 

 

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin 

özel talimat:  

 

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Bu konularda temsile yetkili değildir.  
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.  

 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.  
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

 

a) Tertip ve Serisi : *  
b) Numarası/Grubu :**  
c) Adet-Nominal Değeri :  
ç)   Oyda İmtiyazı olup olmadığı :  

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :  

 

*  Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.  

  

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine 

ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):  
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :  

Adresi: ..............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  

 

 

İMZASI 



YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

Ali Sinan Tunaoğlu 
1955 yılında doğdu. 1973 yılında Ankara Fen Lisesi’nden, 1978 yılında ODTÜ Elektrik Müh. Bölümü’nden 
mezun oldu ve 1979 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1982 ve 1982-1986 yılları 
arasında ODTÜ Elektrik Müh. Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1981-1986 yılları arasında kurduğu 
Mikrotek isimli şirket ile bir takım endüstriyel elektronik cihazların ve son iki yıllık dönemde küçük kapasiteli 
elektronik telefon santrallarının üretimini yaptı. 1986 yılından bugüne Karel’de kurucu ortak olarak 
çalışmaktadır. 
ALİ SİNAN TUNAOĞLU, halen Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev 
almaktadır. 

 

Serdar Nuri Tunaoğlu 
1957 yılında doğdu. 1975 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1979 yılında ODTÜ Makina Müh. Bölümü’nden 
mezun oldu ve 1981 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. 1979-1980 yılları arasında ODTÜ 
Bilgisayar Müh. Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1980-1981 yılları arasında Schlumberger 
Overseas SA şirketinde Fransa ve Nijerya’da saha mühendisi olarak çalıştı. 1982-1984 yılları arasında Parsan 
A.Ş.’de Bilgi İşlem Bölümünü kurdu ve 1984-1986 yılları arasında Mikrotek bünyesinde telefon santralları 
konusunda çalıştı. 1986 yılından bugüne Karel’de kurucu ortak olarak çalışmaktadır. 
SERDAR NURİ TUNAOĞLU, halen Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Genel Müdür olarak görev almaktadır. 

 

Şakir Yaman Tunaoğlu 
1962 yılında doğdu. 1980 yılında Ankara Fen Lisesi’nden, 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Müh. 
Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılında Michigan Technological University’den yüksek lisans derecesini aldı. 
1984-1986 yılları arasında aynı üniversitede asistan olarak çalıştı. 1986 yılından bugüne Karel’de kurucu ortak 
olarak çalışmaktadır. 
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU, halen Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
almaktadır. 

 

İsmail Aydın Günter 
1943 yılında İstanbul’da doğdu. İtalyan Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat 
Bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı bünyesinde önce Hesap Uzman Muavini, sonra Hesap Uzmanı 
olarak çalıştığı yedi yılın ardından, 1974 yılında merkezini Adana’dan İstanbul’a taşıyan ve yeni teşkilâtlanmaya 
başlayan Sabancı Holding’te Malî Danışman, Mali İşler Koordinatörü ve Mali İşler ve Finansman Başkanı 
görevlerinde 8 yıl boyunca görev aldı. Sabancı Holding’in I-Bimsa, Cignasa Sigorta, BNPAK Dresdner Finansal 
Kiralama ve Brisa şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Aydın Günter, 1994 yılında kurduğu 
Günter Yeminli Malî Müşavirlik Ltd. Şti. girişimi ile çeşitli şirketlere mali müşavirlik, yeniden yapılanma, halka 
arz ve yabancı ortaklıklar gibi alanlarda hizmet sunmakta olup bazı malî kurumlarda ve sanayi kuruluşlarında 
Yönetim Kurulu üyesidir. 
İSMAİL AYDIN GÜNTER, halen Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
almaktadır. Şirket dışında yürüttüğü görevler arasında Danışmanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği yer almaktadır. 

 

Engin Arıkan 
1955 yılında Manisa’da doğdu. 1972 yılında Manisa Anadolu Lisesi’nden, 1978 yılında ODTÜ Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1978 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
bölümünde Öğretim Üyesi olarak M.Sc. çalışmalarına başladı. 1981 yılında M.Sc. çalışmalarını bitirip, aynı 
bölümde Mikrodalga Teorisi ve Elektromanyetik Alanlar konusunda PhD çalışmaları yapmıştır. ODTÜ Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümünde 1990 yılı Eylül ayına kadar Öğretim Üyesi olarak araştırma yapan, lisans ve 
yüksek lisans dersleri veren Engin ARIKAN, çeşitli uluslararası araştırmalara ve konferanslara katılmıştır. Engin 
ARIKAN, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümündeki görevini savunma sanayine odaklanmak için 
Eylül 1990 tarihinde bırakmıştır. Bu tarihten sonra, Engin ARIKAN, 1990-2000 yılları arasında MİKES A.Ş.’de 
kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Türk F-16 ve F-4 uçaklarının elektronik harp sistemlerinin 
üretimi ve uçaklara entegrasyonu projelerinin gerçekleştirilmesine aktif olarak katılmıştır. Engin ARIKAN, Aralık 
2000’de MİKES’teki hisselerini karşılıklı “gentilmenlik anlaşması” çerçevesinde MİKES’teki ortaklarına devredip, 
telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermek için MİKES’teki görevlerinden ayrılmıştır. Engin ARIKAN 
Şubat 2001 yılında MİKOM Mikrodalga Komünikasyon Sistemleri A.Ş.de kurucu ortak ve Murahhas Aza olarak 
yer almış ve halen bu görevde çalışmaktadır. 2001-2006 yılları arasında Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri 
A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 yılları arasında ise MÜDEK’te Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapmıştır. 



Engin ARIKAN’ın çeşitli dergilerde ve konferanslarda telekomünikasyon, mikrodalga, antenler ve savunma 
elektronik sistemleri konularında yayınlanmış makaleleri vardır ve halen MÜDEK Mühendislik Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ve IEEE Microwave Theory & Techniques, 
Communications Society aktif üyesidir. Şirket dışında yürüttüğü görevler arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yer 
almaktadır. 
 

Mehmet Sabri Zaim 
1960 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. Bir süre özel sektörde endüstriyel kontrol ürünleri alanında ürün tasarım ve 
geliştirme mühendisi olarak görev yaptı. 1986 yılında ASELSAN’da ArGe mühendisi olarak çalışmaya başladı. 
1986-2000 yılları arasında çeşitli askeri cihaz ve sistem geliştirme projelerinde tasarım mühendisi, sistem 
mühendisi ve proje yöneticisi olarak çalıştı. Frekans Atlamalı Askeri Telsiz Ailesi Proje Müdürü olarak yurtiçi 
geliştirme, üretim, yurtdışı satış ve teknoloji transferi çalışmalarında; İnsansız Sistemler Proje Müdürü olarak 
insansız hava araçları geliştirme programlarının başlatılması çalışmalarında görev aldı. ArGe’ye dayalı tedarik 
projelerindeki sistem mühendisliği ve proje yönetimi uygulamalarının kurumsallaşmasına katkıda bulundu. 
2000-2004 yılları arasında ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu’nun Planlama ve Bilgi Yönetimi 
Müdürlüğü görevini yürüttü. Kurumsal yeniden yapılanma, bilgi teknolojileri ve yönetim bilgi sistemlerinin 
yeniden yapılandırılması, stratejik planlama ve teknoloji yönetimi çalışmalarının başlatılması ve 
gerçekleştirilmesi süreçlerini yönetti. 2004 yılında ASELSAN’dan ayrılarak TEKİM’i kurdu. Kuruluşundan bu yana 
TEKİM’in, savunma sanayii, özel sektör ve üniversiteler bünyesinde gerçekleştirdiği çeşitli stratejik planlama, 
yeniden yapılanma, proje yönetimi, sistem mühendisliği yönetimi, bilgi, süreç ve performans yönetimi 
çalışmalarında danışman, rehber ve eğitmen olarak görev aldı. Çalışma alanları; stratejik yönetim, işletme 
yönetimi, proje yönetimi, sistem mühendisliği, bilgi yönetimi ve yönetim bilgi sistemleridir. Bu görevlerine 
paralel olarak TÜBİTAK Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi, Türkiye İktisat Kongresi, Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Çalışmaları, SSM Savunma Sektörü Kurulu Çalışmaları, TOBB Elektronik Sektörü Kurulu Çalışmaları gibi çeşitli 
sektörel ve bilimsel çalışmalarda görev almıştır. Halen Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Yürütme 
Kurulu’nda görev yapmaktadır. Savunma ve Tedarik isimli kitabın eş yazarlarından olup ArGe’ye dayalı tedarik, 
sistem mühendisliği ve teknoloji edinimi konularında çeşitli makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. IEEE, PMI, 
INCOSE, ISACA ve AFCEA üyesidir. Şirket dışında yürüttüğü görevler arasında Şirket yöneticiliği ve Yönetim 
Kurulu Üyeliği yer almaktadır. 
 

Abdurahman Murat Kuloğlu 
1964 yılında Bayındır’da doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1986-
2007 yılları arasında, sırasıyla Pamukbank, Osmanlı Bankası ve Mngbank’ta çeşitli üst düzey görevlerde 
bulundu. En son 2001-2007 yııları arasında Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu görevi esnasında aynı zamanda 
MNG Faktoring, Menkul ve Leasing’te Yönetim Kurulu Üyesi ve başkanı olarak görev yaptı. Bankanın 
satılmasından sonra 2008 yılında sektörden ayrılarak, İnternet ve e-ticaret alanında uhdesinde çok sayıda 
şirketi barındıran Doğan Online şirketler gurubuna güçlendirilmiş CFO ve aynı zamanda YK üyesi olarak 
katılarak 2014 yılına kadar bu görevlerini sürdürdü. 2014 yılında aktif görevlerinden ayrılarak sadece 
Hepsiburada,Nesine ve Doğan online da YK üyesi olarak görevine devam etti. Bunun yanında GÜVEN 
Hastanesi, TED İstanbul Koleji ve TAİBbank’ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 2016 yılında yine 
Doğan Online bünyesinde HepsiPay markası ile D Ödeme sistemleri şirketini kurarak Genel Müdürlüğünü 
üstlendi. Halihazırda diğer Yönetim Kurulu üyelikleriyle beraber bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve 
Genel Müdürlüğünü sürdürmektedir. 
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ESKI ŞEKIL 
SERMAYE 
MADDE 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları 

 

Şirketin sermayesi 58.320.000,00 TL.sı (Ellisekizmilyon 
üçyüzyirmibin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL.sı (Bir Türk Lirası) 
itibari değerde 58.320.000 (Ellisekizmilyon üçyüzyirmibin) adet 
paya bölünmüştür. 

 

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 58.320.000 adet 
payın % 12,9863’sine tekabül eden 7.573.595,31 adet pay nama 
yazılı (A) grubunu; % 42,2054’üne tekabül eden 24.614.184,87 
adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083’ine tekabül eden 
26.132.219,82 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur. 

 

İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.  
 

Ortağın Adı ve 

Soyadı 

(A) Grubu 

Sermaye Payları 

(TL) 

(B) Grubu 

Sermaye Payları 

(TL) 

Ali Sinan Tunaoğlu 2.524.531,77 8.204.728,29 

Serdar Nuri Tunaoğlu 2.524.531,77 8.204.728,29 

Şakir  Yaman 

Tunaoğlu 
2.524.531,77 8.204.728,29 

Toplam 7.573.595,31 24.614.184,87 

 

Önceki sermayeyi teşkil eden 54.000.000,00 TL (Ellidörtmilyon Türk 
Lirası ) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 4.320.000,00 TL 
(Dörtmilyon üçyüzyirmibin Türk Lirası) sermayenin tamamı 2013 yılı 
karından karşılanmıştır. 

 

Şirketin önceki sermayesinin kaynakları hakkındaki bilgiler aşağıda 
yer almaktadır 

 
6.040.000 TL (altı milyon kırk bin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. 
Şirketimizin sahip olduğu 1.075.707,-TL (bir milyon yetmiş beş bin 
yedi yüz yedi Türk Lirası) mukayyet değerdeki kalıp üretim 
işletmesinin tüm malvarlığı ile yine şirketimizin sahip olduğu 

YENİ ŞEKIL 
SERMAYE 
MADDE 6: 
 
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun ……./………/2021 tarih ve ........................................... 
sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 
 
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (İkimilyar) Türk 
Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 
2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya bölünmüştür. 
Sermaye Piyasası kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 
2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin 
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 
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 alınması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda 
yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. 
 
a) Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları 

 

Şirketin çıkartılmış sermayesi 58.320.000 (Ellisekizmilyon 
üçyüzyirmibin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari 
değerde 58.320.000 (Ellisekizmilyon üçyüzyirmibin) adet paya 
bölünmüştür. 

 

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 58.320.000 adet 
payın % 12,9863’sine tekabül eden 7.573.595,31 adet pay nama 
yazılı (A) grubunu; % 42,2054’üne tekabül eden 24.614.184,87 adet 
pay nama yazılı (B) grubunu; % 44,8083’ine tekabül eden 
26.132.219,82 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur. 

 

İmtiyazlı payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.  
 

Ortağın Adı ve 

Soyadı 

(A) Grubu 

Sermaye Payları 

(TL) 

(B) Grubu 

Sermaye Payları 

(TL) 

Ali Sinan Tunaoğlu 2.524.531,77 8.204.728,29 

Serdar Nuri Tunaoğlu 2.524.531,77 8.204.728,29 

Şakir  Yaman 

Tunaoğlu 
2.524.531,77 8.204.728,29 

Toplam 7.573.595,31 24.614.184,87 

 
Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari 
şekilde tamamen ödenmiştir. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir 
veya azaltılabilir. 
 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına 
kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, 
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1.092.000,- TL nominal bedelli 1.092.000 adet  KAREL Kalıp Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü:512023-459605) 
payları olmak üzere toplam 2.167.707,-TL iki milyon yüz altmış yedi 
bin yedi yüz yedi Türk Lirası) yeni kurulacak  TUNAOĞLU KALIP 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU A.Ş.) unvanlı anonim 

şirkete;  yine şirketimizin sahip olduğu Ankara İli Sincan ilçesi, 
Osmaniye Köyü Çorakyazı Mevkiinde bulunan 3030 ada 9 parsel ve 
10440 m²  niteliği kargir fabrika olan gayrimenkulu ve yine KAREL’in 

sahip olduğu Ankara İli, Sincan İlçesi Osmaniye Köyü Çorakyazı 
Mevkiinde bulunan 3030 ada, 1 parsel 10168 m²  niteliği kargir 
fabrika olan 1.598.533,-TL (bir milyon beş yüz doksan sekiz bin beş 
yüz otuz üç Türk Lirası) mukayyet değerdeki gayrimenkuller ise yeni 
kurulacak  TUNAOĞLU TURİZM VE TİCARET A.Ş. (TUNAOĞLU 
TURİZM A.Ş. ) unvanlı anonim şirkete, KVK’nın 38/2. maddesi 

kapsamında Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
16.09.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış müşterek Anonim 
ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve 
Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”i hükümlerine uygun 
olarak 30.06.2005 tarihli bilanço üzerinden yukarıda belirtilen 
mukayyet değerleri ile ayni sermaye olarak konulmuştur. 
 
Yukarıda belirtilen kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye koyma 
işlemi nedeniyle TUNAOĞLU A.Ş. ve TUNAOĞLU TURİZM 
A.Ş.’nin kuruluş sermayeleri karşılığında çıkarttıkları toplam 

3.766.240 (üç milyon yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk) adet payın 
şirketimize değil de; şirketimizin ortaklarına verilecek olması 
nedeniyle şirketimiz esas sermayesi, 3.766.240,-TL’lik (üç milyon 

yedi yüz altmış altı bin iki yüz kırk Türk Lirası)  tutarında sermaye 
azaltımı ile eş zamanlı olarak 11.726.240,-TL (on bir milyon yedi yüz 
yirmi altı bin iki yüz kırk türk Lirası) tutarında bir sermaye artırımı 
yapılmış, bir başka anlatımla şirketimizde 7.960.000,-TL’ (yedi 
milyon dokuz yüz altmış bin Türk Lirası) arttırılmıştır. Artan bu 
sermaye, İstanbul YMM Odası’nda kayıtlı 1664 Oda Sicil Numaralı 
YMM Erdoğan SAĞLAM’ın 2005/51 sayılı ve 17.11.2005 tarihli YMM 
raporu ile tespit edilmiş olan şirket bünyesindeki iç kaynaklardan 
karşılanmıştır.  
 
Buna göre şirketimizin yeni sermayesinin 283.570 TL’lik kısmı 
sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farkından, 1.247.722 TL’lik 
kısmı yasal yedeklerin enflasyon düzeltme farkından, 10.194.948,-
TL’lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden  karşılanmıştır. 
 
Eş zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve artırımı nedeniyle 
üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmediği ve bölünme işleminde 
bir sakınca bulunmadığı İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
12.10.2005 tarih ve 2005/896 D.İş sayılı kararı ile tayin edilen 
Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 26.10.2005 tarihli raporla 
belirlenmiş bulunmaktadır. 
 
Şirket paylarının ayni sermaye karşılığında çıkartılanları nama, 
diğerleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tümü ödenmeden hamiline 
yazılı pay çıkarılamaz. 
 

Şirketin sermayesinin 14,000,000,- TL’den 18,200,000,- TL’ye 
çıkartılması sırasında artırılan 4,200,000,- TL’lik paylar, mevcut 
ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi sureti 
ile karşılanmıştır. 
 
Şirketin sermayesinin 18.200.000,00 TL.’den 21.840.000,00 TL’ye 
çıkartılması sırasında artırılan 3.640.000,00 TL.sı 2006 yılı karından 
karşılanmıştır. 
 

Şirketin sermayesinin 21.840.000,00 TL.sından, 21.844.602,00 
TL.sına çıkartılması sırasında artırılan 4.602,00 TL.sı ise, Türk 
Ticaret Kanunu’nun ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri 
hükümlerine göre, bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle 

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay 
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli 
veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar 
almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri 
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 
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birlikte külliyen devralma suretiyle, şirketimiz ile birleşen Ankara 
Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 205602 sicil sayısında kayıtlı KAREL 
ARGE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin pay 
sahiplerine şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay 
tutarını göstermekte olup, bu tutar İstanbul 3. Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 2007/1283 D.İş sayılı ve 25.09.2007 tarihli kararı ile 
atanan Bilirkişi Heyeti’nin 26.09.2007 tarihli raporu ile yapılan tespit 
ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır. 
 
Şirketin sermayesinin 21.844.602,00 TL.’den 25.000.000,00 TL’ye 
çıkartılması sırasında artırılan 3.155.398,00 TL’sı 2007 yılı karından 
karşılanmıştır. 
 

Şirketin sermayesinin 25.000.000,00 TL.’den 30.000.000,00 TL’ye 
çıkartılması sırasında artırılan 5.000.000,00 TL’sı 2008 yılı karından 
karşılanmıştır. 
 
Şirketin sermayesinin 30.000.000,00 TL.’den 37.500.000,00 TL’ye 
çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL’nin 253.652,00 TL’si 
Enflasyon Düzeltmesinden, 7.246.348,00 TL’si ise Emisyon 
Priminden karşılanmıştır. 
 
Şirketin sermayesinin 37.500.000,00 TL.’den 45.000.000,00 TL’ye 
çıkartılması sırasında artırılan 7.500.000,00 TL’nin 1.398.783,00 
TL’si Olağanüstü Yedeklerden, 6.101.217,00 TL’si ise Emisyon 
Priminden karşılanmıştır. 
 
Şirketin sermayesinin 45.000.000,00 TL.’den 54.000.000,00 TL’ye 
çıkartılması sırasında artırılan 9.000.000,00 TL’nin tamamı 2012 yılı 
karından karşılanmıştır. 
 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir. 
 
b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar 

 

(A) grubu pay maliklerine işbu Esas Sözleşme’nin 7. Maddesi 
uyarınca Şirket Yönetim Kurulu’na üç (3), dört (4) veya beş (5) aday 
gösterebilme ve seçilebilme, hakkını verir. (B) grubu pay maliklerine 
işbu Esas Sözleşme’nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim 
Kurulu’na iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme, hakkı verir. 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları 
seçmek zorundadır. (A) ve (B) grubu pay maliklerinin haricinde 
herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösteremez. 
Bunlara ek olarak, Şirket Genel Kurulu’nun toplantı ve karar 
nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10. maddede belirtilen 
imtiyazlar da saklıdır. 

 

c) Payların devri usulü ve nama yazılı payların devri usulü 

 

(I) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı 
payların devri 

Pay devirleri, yönetim kurulunun alacağı onay kararı ile hüküm ifade 
eder. Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için 
şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk 
Ticaret Kanunu’nun  493. Maddesinde sayılan önemli sebebleri ileri 
sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir. 

 

1. Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre şirketin yönetim kontrolüne 
ilişkin değişikliğe yol açması,  

2. Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda 
şirket sermayesinin toplamda % 5’ini bulan ya da bu oranı aşan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Pay gruplarına ilişkin imtiyazlar 

 

(A) grubu pay maliklerine işbu Esas Sözleşme’nin 7. Maddesi 
uyarınca Şirket Yönetim Kurulu’na üç (3), dört (4) veya beş (5) aday 
gösterebilme ve seçilebilme, hakkını verir. (B) grubu pay maliklerine 
işbu Esas Sözleşme’nin 7. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim 
Kurulu’na iki (2) aday gösterebilme ve seçilebilme, hakkı verir. 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları 
seçmek zorundadır. (A) ve (B) grubu pay maliklerinin haricinde 
herhangi bir kimse Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösteremez. 
Bunlara ek olarak, Şirket Genel Kurulu’nun toplantı ve karar 
nisaplarının oluşmasına dair aşağıda 10. maddede belirtilen 
imtiyazlar da saklıdır. 

 

c) Payların devri usulü ve nama yazılı payların devri usulü 

 

(I) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı 
payların devri 

Pay devirleri, yönetim kurulunun alacağı onay kararı ile hüküm ifade 
eder. Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için 
şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk 
Ticaret Kanunu’nun  493. Maddesinde sayılan önemli sebebleri ileri 
sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir. 

 

1. Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre şirketin yönetim kontrolüne 
ilişkin değişikliğe yol açması,  

2. Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda 
şirket sermayesinin toplamda % 5’ini bulan ya da bu oranı aşan 
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miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya 
birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;  

3. Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile 
rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi 
fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun 
yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin 
eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı 
olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek 
istemesi, 

4. 5411 sayılı bankacılık kanununun 8. maddesinde tanımlanan 
kurucularda aranan şartların payları devir almak isteyenler 
tarafından sağlanamıyor olması 

 
 
Yönetim Kurulu, payları kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü 
kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. Bu 
takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun  493.maddesinin 5 ve 6 fıkra 
hükümleri uygulanır. Devreden ortağın belirlenen gerçek değeri 
öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde paylarını devretmeyi kabul 
etmediğini bildirmesi halinde kendisi şirket ortağı kalmaya devam 
eder. 
 
Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi 
hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket payları 
edinen kişiye payların gerçek değeri ile kendi veya diğer pay 
sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde 
onay vermeyi reddedebilir. 

 
(II) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların 
devri 

Şirketin borsada gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından 
Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndaki düzenlemeler uygulanır. 

 

d) Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya 
Devralması 

 

Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı 
şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir. 

 
 

miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi 
veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek 
istenmesi;  

3. Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile 
rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi 
fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun 
yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu 
kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan 
veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay 
iktisap etmek istemesi, 

4. 5411 sayılı bankacılık kanununun 8. maddesinde tanımlanan 
kurucularda aranan şartların payları devir almak isteyenler 
tarafından sağlanamıyor olması 

 
Yönetim Kurulu, payları diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler 
hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. Bu takdirde 
Türk Ticaret Kanunu’nun  493.maddesinin 5 ve 6 fıkra hükümleri 
uygulanır. Devreden ortağın belirlenen gerçek değeri öğrendiği 
tarihten itibaren bir ay içinde paylarını devretmeyi kabul etmediğini 
bildirmesi halinde kendisi şirket ortağı kalmaya devam eder. 
 
 
Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi 
hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket payları 
edinen kişiye payların gerçek değeri ile kendi veya diğer pay 
sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde 
onay vermeyi reddedebilir. 

 
(II) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların 
devri 

Şirketin borsada gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından 
Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndaki düzenlemeler uygulanır. 

 

d) Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya 
Devralması 

 

Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı 
şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir. 

 
 

 


