
TARİH: 18/10/2006  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

KAREL Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.10.2006 tarihli toplantısında Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

(Şirket)’nin ek satış hakkı dahil halka arz edilen 5.635.000.-YTL nominal değerli 1. ve 2. Tertip C Grubu 
hisse senetlerinin, halka arz fiyatı olan 4,36 YTL baz alınarak “KAREL” kodu ile 20.10.2006 tarihinden 
itibaren Borsamız Ulusal Pazarı’nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. 
 
Şirket’in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.  
 
Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinden A ve B grubu nama yazılı paylar imtiyazlı olup halka 
arzedilen C grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile aynı sırada işlem göremeyecektir.  
 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmekte olup, Şirket hisse senetlerinin Borsa dışında halka 
arzına ait izahname ile izahnamenin değişen sayfaları Bülten ekinde ve Borsamızın www.imkb.gov.tr 
adresindeki internet sitesinde yayınlanmaktadır. 
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 
A. ŞİRKETİN: 

Unvanı Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Merkezi İstanbul 

Kuruluş Tarihi 27.11.1986 

Faaliyet Konusu Telekomünikasyon, elektronik üretim  

Ödenmiş Sermaye 18.200.000,- YTL 

 
Şirket’in halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir. 

Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı Halka Arz 
Öncesi (YTL) 

Oranı 
(%) 

Halka Arz 
Sonrası (YTL) 

Oran 
(%) 

Şakir Yaman Tunaoğlu 4.665.500 33,325 4.187.167 23,006 

Serdar Nuri Tunaoğlu  4.665.500 33,325 4.187.167 23,006 

Ali Sinan Tunaoğlu  4.658.500 33,275 4.180.167 22,968 

Meral Günsel Tunaoğlu 3.500 0,025 3.500 0,019 

Fatma Sedef Tunaoğlu 7.000 0,050 7.000 0,038 

Halka Arzedilen -- -- 5.635.000 30,962 

Toplam 14.000.000 100,000 18.200.000 100,000 

 
B. HALKA  ARZ HAKKINDA  BİLGİLER:  

Şirket’in 18.200.000 YTL’lik sermayesinin, %26,92’una tekabül eden 4.900.000 YTL nominal değerli hisse 
senetleri ile halka arz tutarının %15’ine tekabül eden ve ek satışa konu olan 735.000 YTL nominal değerli 
hisse senetlerinin halka arzı (toplam Şirket sermayesinin %30,96’sına tekabül eden 5,635,000 YTL 
nominal değerli hisse senetleri), Kurul tarafından kayda alınmasını müteakip, 1 YTL nominal değerli beher 
hisse senedi 4,36 YTL’den, sabit fiyatla talep toplama ve bakiyeyi yüklenim yoluyla 12-13.10.2006 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. 
Sözkonusu halka arza konsorsiyum lideri Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve konsorsiyum eş lideri 
Global Menkul Değerler A.Ş. olmak üzere toplam 20 adet aracı kurumun katılımı ile oluşturulan 
konsorsiyum aracılık etmiş olup, halka arz sonuçlarına ilişkin olarak, Finans Yatırım’ın 13.10.2006 tarihli 
yazısında , satış sonuçlarının aşağıdaki gibi olduğu bildirilmiştir. 

 Tahsis 
Edilen Oran 

% 

Talep Edilen 
Nominal 

Tutar(YTL) 

Dağıtılan 
Nominal Tutar 

(YTL) 

Dağıtım  
Oranı % 

Dağıtılan  
Kişi 

Sayısı 

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı 50 19.165.218 3.118.182 55,34 4.469 

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı 5 1.724.680 311.818 5,53 50 

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı 45 3.610.000 2.205.000 39,13 8 

Toplam 100 24.490.898 5.635.000 100,00 4,527 

*Ek satışa konu olan hisse senetlerinin % 91’i yurtiçi bireysel, % 9’u yurtiçi kurumsal yatırımcı gruplarına 
tahsis edilmiştir. 

 

Finans Yatırım’ın 13.10.2006 tarihli yazısında satışa sunulan hisse senetlerinin %5’inden fazlasını alan 
gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgiler aşağıdaki şekilde beyan edilmiştir.  

Talep Sahibi Gerçekleşen  
Pay Adedi 

Toplam 
Tutar  

İçindeki 
Payı % 

Adresi Faaliyet 
Konusu 

 

Mandatum Asset  
Management Ltd. 

500.000 %8,87 Bluevardi 10 
A.P.O Box 

Yatırım 
Fonu 

Şirket halka arzdan 
alınan payları kendi 

http://www.imkb.gov.tr/


152Fin-00121 
Helsinki 

nam ve hesabına 
almıştır.  

QVT Financial Lp 675.000 %11,98 527 Madison 
Ave. 8th 
Floor10022 

Yatırım 
Fonu 

Şirket halka arzdan 
alınan payları kendi 
nam ve hesabına 
almıştır.  

 
TARİH: 18/10/2006  
 
HABER: 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 

16.10.2006 tarihinde gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“12 Ekim – 13 Ekim 2006 tarihlerinde gerçekleşen Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka 
arzında yüzde 5’ten fazla pay alan yatırımcıların bilgileri aşağıda tabloda bilgilerinize arz ederiz. 
 

Talep Sahibi Gerçekleşen  
Pay Adedi 

Toplam Tutar  
İçindeki Payı % 

Adresi Faaliyet 
Konusu 

 

Mandatum Asset  
Management Ltd. 

500.000 %8,87 Bluevardi 10 A.P.O 
Box 152Fin-00121 
Helsinki 

Yatırım 
Fonu 

Şirket halka arzdan 
alınan payları kendi nam 
ve hesabına almıştır.  

QVT Financial Lp 675.000 %11,98 527 Madison Ave. 
8th Floor10022 

Yatırım 
Fonu 

Şirket halka arzdan 
alınan payları kendi nam 
ve hesabına almıştır.  

 
TARİH:01/11/2006 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 13.10.2006 tarihinde alınan karara ilişkin açıklama aşağıdadır. 
Şirketimizin %99,39 oranında sahibi bulunduğu bağlı ortaklığı Karel Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 
sermayesinin 369.459,00 YTL'den 1.165.000,00 YTL'ye, 3.447,49 YTL bedelli ve 792.092,74 YTL 2005 
yılı karından bedelsiz olarak artırılmasına dair kararı uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu, Karel Arge 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin söz konusu sermaye 
artırımına payımız oranında katılmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir. 
Karel Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 16.10.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 
ile bağlı ortaklığımızın sermayesi yukarıda belirtildiği şekilde artırılmış ve 31.10.2006 tarih ve 6672 No'lu 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescili yayınlanmıştır.” 

                
 
TARİH:03/11/2006 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 03.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketimiz ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında toplam tutarı 2,1 milyon USD olan Telekomünikasyon 
Ekipmanları ve Hizmet Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Satış ve teslimatların 2007 yılı Ocak ayı sonuna 
kadar tamamlanması öngörülmüştür.” 

                
 
TARİH: 07/11/2006  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisse senetleri “İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel 

Kuralları” nın 5.4. maddesi gereğince, 08.11.2006 tarihinden itibaren İMKB Ulusal-Tüm, İMKB Ulusal-
Teknoloji ve Bilişim endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin 
sermayesi 18.200.000 YTL, saklama oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır. 

                
 
TARİH:21/11/2006 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 

21.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Halka Arzı’nda 735.000 YTL nominal değerli ek satış işlemine ilişkin yükümlülüklerin kapatılması ile ilgili 



bilgiler Ek’te bilginize arz edilmiştir.” 

                
 
TARİH:21/11/2006 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 

21.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Birincil Halka Arzı’nda gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerle ilgili bilgiler Ek’te bilginize arz 
edilmiştir.” 

                
 

TARİH: 30/11/2006  
 
HABER: 

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir 
örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri 
Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

 
KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mehmet Rıfat Saydı 

 
TARİH:29/12/2006 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketimiz Azerbaycan Telekomünikasyon Şirketi’nin (Aztelekom) açmış olduğu toplam 752.815 USD 
tutarındaki iki ayrı santral ihalesini kazanmıştır. Santraller 2007 yılı içinde teslim edilecektir.” 

                
 
TARİH:11/01/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketimiz Hindistan'da açılan 2000 adet askeri tip santral ihalesine bu ülkede yerleşik Intellicon Private 
Limited şirketi ile katılmıştır. İhalenin 2007 yılının sonlarına doğru sonuçlanması beklenmektedir. Eğer 
ihale firmamız tarafından kazanılırsa, teslimatlar 2008 yılında başlayacak ve bir yıllık süre zarfında 
tamamlanacaktır. Hindistan'da Intellicon Private Limited şirketi ile üretim faaliyetlerine başlanılması 
konusu ihale sürecine bağlı olarak önümüzdeki dönemde değerlendirilecektir.” 

                
 
TARİH:12/01/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mektup Ayırım Sistemi alımı ihalesi teklifleri açılmış, bu 
teklifler arasında Şirketimizin en düşük teklifi verdiği anlaşılmıştır. Şirketimiz ihale kapsamındaki ürünlerle 
ilgili olarak Japon NEC firması ile işbirliği sözleşmesi imzalamıştır. 
PTT Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda Şirketimizin sözleşme 
görüşmelerine davet edilip edilmeyeceği konusu açıklık kazanacaktır. Bu konudaki gelişmeler ileride 
kamuoyuna duyurulacaktır.” 

                
 
TARİH:23/02/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 23.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

12.01.2007 tarihindeki açıklamamızla, PTT Genel Müdürlüğü tarafından Mektup Ayırım Sistemi alımı için 
düzenlenen ihalede şirketimizin en düşük teklifi verdiği duyurulmuştu. PTT Genel Müdürlüğü'nün bugün 

http://www.imkb/


elimize ulaşan 22.02.2007 tarihli yazısında, yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun teklif çıkmaması 
nedeniyle ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir.” 

                
 
TARİH:29/03/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından düzenlenen PDH-SDH Radyo Link Sistemleri ihalesi kapsamında 
Şirketimizce sunulan teklifin, Türk Telekom tarafından yapılan aynı baza getirme çalışmaları sonucunda 
en ucuz iki tekliften biri olduğu anlaşılmıştır. 
İhale şartnamesi gereğince yapılacak olan prototip testlerinin başarıyla tamamlanması durumunda Türk 
Telekom ile sözleşme görüşmelerine başlanması beklenmektedir. Bu konudaki gelişmeler ayrıca 
kamuoyuna duyurulacaktır.” 

                
 
TARİH:30/04/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2007 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. 
2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 22.05.2007 günü saat 10:30'da ekte verilen Gündem ile 
T.T.K. 388'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, 
No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir." 
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:30/04/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2007 tarihinde 2006 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır. 
Şirketimizin 22 Mayıs 2007 tarihinde yapılacak olan 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda teklif 
edilmek üzere, 
1- Şirketimizin 2006 yılı faaliyeti sonucunda SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı tebliği hükümleri uyarınca 

hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 
11.863.800 YTL TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 9.880.950,65 YTL 
olduğuna, 

2- TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 9.880.950,65 YTL üzerinden %5 
oranında 494.048 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 

3- SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan  konsolide kardan, kar dağıtım kararı almamış bağlı 
ortaklığın toplam karı olan 712.263 YTL’nin ve 494.048 YTL’lik birinci tertip yasal yedek akçenin 
düşülmesinden sonra kalanın 10.857.489 YTL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek 
akçenin düşülmesinden sonra kalanın 9.386.902,65 YTL olduğuna, bu iki kardan düşük olan 
9.386.902,65 YTL’nin net dağıtılabilir dönem karı olarak alınmasına, 

4- SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 2.830 YTL’lik toplam bağışın 10.657.489 YTL’nin üzerine 
eklenmesi ile oluşan 10.660.319 YTL’nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 

5- 2006 yılı birinci temettüü karşılığı olan 3.640.000 YTL’nin pay alarak dağıtılmasına, dağıtımın 
sermayeye ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına, (Bu tutar 1 YTL nominal değerinde beher 
hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,20 YTL’ye tekabül etmektedir.) 

6- Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 
oy birliği ile karar verilmiştir.” 

                
 
TARİH:01/05/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.04.2007 tarihli Günlük Bülten’de yayınlanan haberinin 3. 

maddesinde birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan tutar sehven 10.857.489 YTL 
olarak yer almış olup, doğru tutar 10.657.489 YTL’dir.  

                
 
TARİH:10/05/2007 
 
HABER:  



KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 10.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Tellcom İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul ve Ankara'da kuracağı radyolink sistemleri için toplam 
929.985,80 USD bedelli bir niyet mektubu Şirketimize iletilmiştir. İmzalanacak olan sözleşmenin ardından 
sistemlerin 1 Haziran 2007 tarihine kadar devreye alınması planlanmıştır.  
Ayrıca Aselsan A.Ş.'den elektronik kart üretimi için 1.326.430 USD tutarında sipariş alınmıştır.” 

                
 
TARİH:10/05/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 10.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

29 Mart 2007 tarihinde yaptığımız açıklama ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından düzenlenen PDH-
SDH Radyo Link Sistemleri ihalesi kapsamında ihale şartnamesi gereğince yapılacak olan prototip 
testlerinin başarıyla tamamlanması durumunda Türk Telekom ile sözleşme görüşmelerine başlanmasının 
beklendiği duyurulmuştu.  
Bu dönemde başarıyla gerçekleştirilen prototip testlerinin ardından, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den 
Şirketimize bugün ulaşan bildirim ile Şirketimiz yaklaşık 9 milyon USD (KDV Hariç) bedel ile PDH-SDH 
Radyolink Sistemleri kurulması konusunda sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. Türk Telekom ile 
şirketimiz arasında sözleşme görüşmeleri başlayacak olup, sözleşme imzalandığında ayrıca bilgi 
verilecektir.“ 

                
 
TARİH:22/05/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 22.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimizin 22 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında özetle, 
1- Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının; “Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenleme ve tebliğleri doğrultusunda, şirketin işletme sermayesi ve yatırım gereksinimleri de 
dikkate alınarak dağıtılabilir net karın Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği oranın altında 
olmamak kaydiyle nakit temettü ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ortaklara dağıtılması, bu 
politikanın mevzuata, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre 
pay sahiplerini ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde Yönetim Kurulu 
tarafından her yıl gözden geçirilmesi” olarak belirlenmesi, 

Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili; 
a) Şirketimizin 2006 yılı faaliyeti sonucunda SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca 

hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan karının 
11.863.800 YTL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 9.880.950,65 YTL 
olduğu 

b) TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 9.880.950,65 YTL üzerinden %5 
oranında 494.048 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, 

c) SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan konsolide kardan, kar dağıtım kararı almamış bağlı 
ortaklığın toplam karı olan 712.263 YTL’nin ve 494.048 YTL’lik birinci tertip yasal yedek  akçenin 
düşülmesinden sonra kalanın 10.657.489 YTL olduğu, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin 
düşülmesinden sonra kalanın 9.386.902,65 YTL olduğu bu iki kardan düşük olan 9.386.902,65 
YTL’nin net dağıtılabilir dönem karı olarak alınması, 

d) SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 2.830 YTL'lik toplam bağışın 10.657.489 YTL'nin üzerine 
eklenmesi ile oluşan 10.660.319 YTL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesi, 

e) 2006 yılı birinci temettü karşılığı olan 3.640.000 YTL'nin pay olarak dağıtılması, dağıtımın sermayeye 
ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olması, (Bu tutar 1 YTL nominal değerinde beher hisse için net ve 
brüt eşit olmak üzere 0,20 YTL'ye tekabül etmektedir) 

f) Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılması, 
2- Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından 

seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu "Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçilmesi, 

3- Yönetim Kurulu üyelerinden icrayi faaliyette bulunan; Başkan Ali Sinan Tunaoğlu'na net 4.000 
YTL/ay ve Başkan Vekili Serdar Nuri Tunaoğlu'na net 4.000 YTL/ay huzur hakkı verilmesi ve diğer 
Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı/ücret ödenmemesi, 

4- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı bulunan 
hususlarda yetki verilmesi, 

konularına karar verilmiştir.” 
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:28/05/2007 



 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

10 Mayıs 2007 tarihinde yaptığımız açıklama ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Şirketimiz arasında 
PDH-SDH Radyolink Sistemleri kurulması konusunda sözleşme görüşmelerine başlanacağı 
duyurulmuştu. 
24.05.2007 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Şirketimiz arasında 8.9 milyon USD bedel ile SDH-
PDH RL Sistemleri sözleşmesi imzalanmıştır.” 

                
 
TARİH:27/06/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.06.2007 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. 
2007 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızın 13.07.2007 günü saat 11.00'de, A Grubu Pay Sahipleri 
Genel Kurul Toplantımızın 13.07.2007 günü saat 11.30'da ve B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul 
Toplantımızın 13.07.2007 günü saat 12.00'de ekte verilen Gündemler ile T.T.K. 368'e göre, İstanbul, 
Şişli, Zircirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde 
yapılmasına, toplantılarda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne 
müracaat edilmesine karar verilmiştir. 
2007 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, A Grubu Pay Sahipleri ve B Grubu Pay Sahipleri Genel 
Kurul Toplantısı Gündemleri: 
1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 
3- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması, 
4- Şirketimizin, Karel Arge Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi 
ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri uyarınca tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve 
vecibeleri ile birlikte kül olarak devir alması suretiyle birleştirilmesi ve bunu teminen anılan şirketin 
Yönetim Kurulu ile görüşmeler yapması, birleşme sözleşmesi hazırlayıp imzalaması, birleşme ile ilgili 
işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan birleşme sözleşmesinin Genel Kurulumuzun tasdikine sunması 
hususlarında şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi."  
Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:29/06/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

12.01.2007 tarihindeki açıklamamızda, PTT Genel Müdürlüğü tarafından Mektup Ayırım Sistemi alımı için 
ihale teklifleri açıldığı ve bu teklifler arasında Şirketimizin en düşük teklifi verdiği duyurulmuş, 23.02.2007 
tarihli açıklamamızla PTT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun teklif 
çıkmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği bildirilmişti. 
28.06.2007 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü tarafından yenilenen Mektup Ayırım İhalesinde Şirketimiz 7.9 
milyon USD ile en düşük fiyatı vermiştir. Bu konudaki gelişmeler ileride kamuoyuna duyurulacaktır.  
Ayrıca Şirketimiz Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'den toplam tutarı 1.4 milyon USD olan Radyolink 
Sistemleri siparişi almıştır. Teslimat, montaj ve satışın 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması 
öngörülmektedir.” 

                
 
TARİH:13/07/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 13.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimizin 13 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleşen 2007 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile A 
Grubu Pay Sahipleri ve B Grubu Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda özetle; 
1. Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6. maddesinin tadiline ve yeni metnin aynen kabul edilmesine, 
2. Şirketimizin, Karel Arge Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve 

vecibeleri ile birlikte kül olarak devir alması suretiyle birleştirilmesi ve bunu teminen anılan şirketin 
Yönetim Kurulu ile görüşmeler yapması, birleşme sözleşmesi hazırlayıp imzalaması, birleşme ile ilgili 
işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan birleşme sözleşmesinin Genel Kurulumuzun tasdikine sunması 
hususlarında şirketimiz Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, 

konularına karar verilmiştir. 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları ekte yayınlanmaktadır. ” 
Söz konusu tutanaklar ve ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır. 



                
 
TARİH:30/07/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 18.200.000 YTL'den 
21.840.000 YTL'ye bedelsiz olarak artırılması ve artırılan 3.640.000 YTL'nin pay sahiplerine bedelsiz pay 
olarak dağıtılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış, bedelsiz sermaye artırım 
talebimiz Kurul'un 19.07.2007 tarih ve 61/697 no'lu belgesi ile kayda alınmıştır. Şirketimiz Kurul'ca kayda 
alınan payların ortaklarımıza bedelsiz dağıtımını 01.08.2007 tarihinde yapacaktır. Şirketimizin tüm payları 
kaydileştirilmiş olduğundan pay dağıtımına ilişkin tüm işlemler MKK tarafından gerçekleştirilecektir." 

                
 
TARİH: 03/08/2007  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: 

KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 01/08/2007 tarihinde başlayan % 20 oranında 

bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri 
alt hesaplarına 03/08/2007 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

                
 
TARİH:27/08/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketimizin Bursa Şubesi Nilüfer Köyü, Meşelik Mevkii, Yasemin Sokak No:11 Osmangazi/Bursa 
adresinde 27.08.2007 tarihinde faaliyete geçmiştir.” 

                
 
TARİH:29/08/2007 
 
HABER:  

KAREL 
ASELS 

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bağlı ortaklığımız Karel ArGe Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Aselsan arasında ana sözleşmesi Milli Savunma 

Bakanlığı ile Aselsan arasında imzalanan Manga İçi Haberleşme Teçhizatı Projesi kapsamında Kablosuz 
Ara Birim Cihazlarının bağlı ortaklığımızca tasarlanması ve üretilmesine dair 940.000 USD bedelinde bir 
sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında 2007 yılı içinde prototip üretim tamamlanacak olup, 
2008-2010 yılları arasında 4.150 adetlik seri üretim gerçekleştirilecektir.” 

                
 
TARİH:28/09/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.09.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

29.06.2007 tarihinde yaptığımız açıklama ile 28.06.2007 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü tarafından 
yinelenen Metkup Ayırım İhalesinde Şirketimizin 7.9 milyon USD ile en düşük fiyatı verdiğini 
duyurmuştuk. 
27.09.2007 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü'nden Şirketimize gönderilen yazı aşağıdaki gibidir. 
"İlgi: 28.06.2007 tarihinde, 4 sıra numarası ile kayda alınan ihale teklifiniz. 
Mektup Ayırım Sistemi alımına ait ihale uhdenizde kalmıştır. Bu mektup elden tebliğ edilmesi halinde aynı 
gün, postayla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tarafınıza tebliğ edilmiş 
sayılacaktır. Teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin, tebliğ tarihniden 
itibaren beş 5 gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının 
yada uygun görülmemesinin gerekçeleri idaremizce kendilerine bildirilecektir. 4734 sayılı Kanunun 41'inci 
maddesi hükmüne göre bilgi edinilmesi hususunu rica ederiz." 

                
 
TARİH:23/11/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 23.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimizin Karel Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralma yoluyla birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası 
Kurulu'na başvurumuz, Kurul'un 23.11.2007 tarih ve 43/1144 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kurul kararı, 



Kurul'ca onaylanmış Duyuru Metni ve eklerini bilginize sunarız." 
Birleşmeye ilişkin duyuru metni ve ekleri Borsamız internet sitesinde “Şirketler” bölümünde  ve ekte 
yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:28/11/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Yönetim kurulu 27.11.2007 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. 
Şirketimizin Karel Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi devir alması suretiyle birleşmesine ilişkin, birleşmenin 
TTK 451.  maddesine göre ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20 maddelerine uygun olarak 
gerçekleştirilmesi konusunda imzalanan Birleşme Sözleşmesi’nin tasdikine ve Ana Sözleşme’nin 6. 
maddesinin tadiline ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızın 25.12.2007 günü saat 09:00’da, A 
Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantımızın 25.12.2007 günü saat 09:30’da ve B Grubu Pay Sahipleri 
Genel Kurul Toplantımızın 25.12.2007 günü saat 10:00’da ekte verilen Gündemler ile TTK 368’e göre, 
İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 adresinde 
yapılmasına, toplantılarda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne 
müracaat edilmesine karar verilmiştir. 
2007 Yılı Olağanüstü, A ve B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Gündemleri: 
1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi. 
3) Birleşmeye esas alınacak 30.06.2007 tarihli bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi müzakeresi ve 
tasdiki. 
4) İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25.09.2007 tarihli ve 2007/1283 D.İş sayılı kararı ile atanan 
Bilirkişi Heyetinin 26.09.2007 tarihli raporunun okunarak, hissedarların bilgilendirilmesi. 
5) Karel Arge Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin mevcut aktif ve pasiflerinin kül halinde şireketimize 
devrolma sureti ile adı geçen şirketle Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri ile Türk Ticaret 
Kanunu'nun 451 ve diğer ilgili maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesi ile ilgili Birleşme 
Sözleşmesi'nin onaylanması hakkında karar alınması. 
6) Karel Arge Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni devralma hakkında karar alınması. 
7) Yönetim Kurulu'nca yapılan teklife uygun olarak Ana Sözleşme'nin 6. maddesinin tadili hakkında karar 
verilmesi." 
Toplantı gündemlerini de içeren Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:25/12/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 25.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimizin 25 Aralık 2007 tarihinde gerçekleşen 2007 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile A 
Grubu Pay Sahipleri ve B Grubu Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda özetle: 
1) Şirketimizin Karel Arge Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni devir alması suretiyle Türk Ticaret 
Kanunu’nun 451’inci maddesine göre ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20’nci maddelerine uygun 
olarak tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül olarak devir almak suretiyle birleştirilmesi 
için 30.06.2007 tarihli birleşmeye esas bilançosu ve gelir tablosunun aynen tasdik edilmesine, 
2) Şirketimizin, Karel Arge Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni Türk Ticaret Kanunu 451’inci maddesine 
göre ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20’nci maddeleri uyarınca tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve 
vecibeleriyle birlikte kül olarak devir almak suretiyle birleştirilmesi amacıyla anılan şirketin Yönetim 
Kurulu’nca imzalanan Birleşme Sözleşmesi’nin aynen onaylanmasına, 
3) Gündemimizin 5. maddesinde onaylanan Birleşme Sözleşme'si (Devir Sözleşmesi) hükümlerine göre 
şirketimizin Karel Arge Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve Kurumlar 
Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifleriyle 
birlikte külli halefiyet yolu ile devir alınmasına, 
4) Ana Sözleşmenin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Karel Arge Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri uyarınca 
bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralınarak birleşilmesine ve bu nedenle 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinleri 
doğrultusunda şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının aynen 
kabulüne, 
oy çokluğu ile karar verilmiştir.” 
Ekte yayınlanmakta olan toplantı tutanaklarında, birleşecek şirketlerin özvarlıkları ile nominal sermaye 
yapısının tespit edildiği İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 25.09.2007 tarihli ve 2007/1283 D.İş 
sayılı kararı ile atanan Bilirkişi Heyetinin 26.09.2007 tarihli raporunun okunarak ortakların bilgisine 
sunulduğu ve rapora karşı herhangi bir eleştiri sunulmadığının görüldüğü hususu da yer almaktadır. 

                
 



TARİH: 28/12/2007  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: 

 
KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Karel Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi devir alarak birleşmesi 

nedeniyle gerçekleştirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 4.602-YTL nominal değerde kıymet (ISIN 
Kod:TREKREL00019) 28/12/2007 tarihinde ihraç edilmiştir. 

                
 
TARİH:28/12/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.12.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Devam eden ihalelerle ilgili gelişmelerin kamuya duyurulması ve tek başına açıklama gerektirmeyen 
projelerin belli bir tutara ulaşmış olmasından ötürü, Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca aşağıdaki 
açıklama gerekli görülmüştür. 
11.01.2007 tarihinde Hindistanda açılan askeri santral ihalesine katıldığımızı, ihalenin 2007 yılının 
sonlarına doğru sonuçlanmasının beklendiğini açıklamıştık. İhale süreciyle ilgili bize ulaşan yeni bilgiler 
doğrultusunda, ihaleye konu cihazların testleri ve teknik değerlendirmesinin tahmini tamamlanma tarihi 
2008 yılı Temmuz ayı olarak güncellenmiştir. 
28.09.2007 tarihli açıklamamızda PTT Genel Müdürlüğü tarafından yenilenen Mektup Ayırım İhalesi'nin 
uhdemizde kaldığı duyurulmuştu. 27.12.2007 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü, İhalenin Kamu İhale 
Kurulu kararı ile iptal edildiğini tarafımıza bildirmiştir. 
10.05.2007 tarihinde Tellcom'dan 0.9 milyon USD'lık radyolink siparişi aldığımızı açıklamıştık. Bugüne 
kadar bu siparişe ek olarak Tellcom'dan toplam tutarı 5.9 milyon USD olan yeni radyolink siparişleri 
alınmıştır. Yeni alınan siparişlerin 4.6 milyon USD'ı tahminen 2008 yılında teslim edilecektir. 
29.06.2007 tarihinde Avea'dan 1.4 milyon USD'lık radyolink siparişi aldığımızı açıklamıştık. Bugüne kadar 
bu siparişe ek olarak Avea'dan toplam tutarı 1.9 milyon USD olan yeni radyolink siparişleri alınmıştır. Yeni 
alınan siparişlerin tahmini teslim tarihi 2008 yılıdır.” 

                
 
TARİH:31/12/2007 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 25.12.2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 

alınan kararların ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.12.2007 tarih 99/1144 sayı ile onaylı Anonim 
ortaklıkların sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecekleri hisse senetlerinin kayda alınmasına ilişkin 
belgenin 27.12.2007 tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir. 

                
 
TARİH: 08/01/2008  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Karel Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi devralması suretiyle 

birleşmesine ilişkin pay değişim işlemlerinin 28.12.2007 tarihinde gerçekleştirildiği 08.01.2008 tarihinde 
bildirildiğinden, 09.01.2008 tarihinden itibaren İMKB endekslerinin hesaplanmasında şirketin sermayesi 
21.844.602 YTL, MKK saklama oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır. 

                
 
TARİH:08/01/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 08.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimizin Karel Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi devir alarak birleşmesi nedeniyle gerçekleştirdiği tahsisli 
sermaye artırım işlemi neticesinde 21.840.000 YTL’lik ödenmiş sermayemiz, 4.602 YTL’lik nominal 
bedelli pay ihracı ile 21.844.602 YTL’ye çıkartılmış, 4.602 YTL’lik paylar 28.12.2007 tarihinde MKK 
nezdinde Karel Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin azınlık ortaklarına dağıtılmıştır. Bu paylar sermaye 
arttırımının tescil edildiği (tescil tarihi 27.12.2007) hesap dönemi itibariyle kıstelyevm esası 
uygulanmaksızın kar payından tam olarak yararlandırılacaktır.” 

                
 
TARİH:19/03/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 19.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 



Süresi 31.12.2007 tarihinde dolan, gümrük muafiyeti ve KDV istisnası destek unsurlarını içeren FOB 3.1 
Milyon USD'si kullanılmış olan FOB 7.6 Milyon USD'lik yatırım teşvik belgemizin süresi 06.06.2009 yılına 
uzatılmış, tutarı FOB 9.4 Milyon USD'ye çıkartılmıştır. Yatırım teşvik belgesinin süre uzatımı ve tutar 
arttırımı, belgede adı geçen tüm yatırımların mutlaka gerçekleştirileceği anlamına gelmemektedir.” 

                
 
TARİH:02/04/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.04.2008 tarihinde 2007 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır. 
1- Şirketimizin 2007 yılı faaliyeti sonucunda SPK’nın Seri XI No 25 sayılı tebliği hükümleri uyarınca 

hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 8.084.670,00 YTL, 
TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 4.010.155,16 YTL olduğuna, 

2- TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 4.010.155,16 YTL üzerinden %5 
oranında 200.507,76 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 

3- SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 200.507,76 YTL’lik birinci tertip yasal yedek akçenin 
düşülmesinden sonra kalanın 7.884.162,24 YTL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek 
akçenin düşülmesinden sonra kalanın 3.809.647,40 YTL olduğuna, bu iki kardan düşük olan 
3.809.647,40 YTL’nin net dağıtılabilir dönem karı olarak alınmasına, 

4- SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 7.163,56 YTL’lik toplam bağışın 7.884.162,24 YTL’nin 
üzerine eklenmesi ile oluşan 7.891.325,80 YTL’nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 

5- 2007 yılı birinci temettü karşılığı olan 3.155.398,00 YTL’nin pay olarak dağıtılmasına, dağıtımın 
sermayeye ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına, (Bu tutar 1,00 YTL nominal değerinde 
beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere yaklaşık 0,14 YTL’ye tekabül etmektedir.) 

6- Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 
7- Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2007 yılı Kar Dağıtım Tablosunun onaylanmasına, 
oy birliği ile karar verilmiştir. ” 
Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:04/04/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 04.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden alınan bir siparişle ilgili Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği 
uyarınca aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür. 
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yaklaşık 2.3 Milyon USD'lik optik izleme sistemleriyle ilgili 
sipariş alınmıştır. Siparişe konu sistemlerin teslimatının çeşitli partiler halinde Kasım 2008 tarihinde 
başlayıp Ekim 2009 tarihinde bitmesi planlanmıştır.” 

                
 
TARİH:06/05/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'den alınan bir siparişle ilgili, Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca 
aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür. 
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 31.10.2006 tarihinde imzalanan sözleşme ve bu sözleşmeye ek protokol 
kapsamında 05.05.2008 tarihinde yaklaşık 3.6 milyon USD tutarında radyolink sistemleri siparişi alınmış 
olup, sistemlerin 3-6 aylık bir zaman dilimi içerisinde teslim edilerek devreye alınması planlanmaktadır.” 

                
 
TARİH:15/05/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimizin 31 Mart 2008 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde 14.05.2008 tarihinde vergi 
dairesine sunmuş olduğu gelir tablosunda değişiklik gerçekleşmiştir. Değiştirilmiş hali ekteki gibidir, 
bilgilerinize sunarız." 
Değiştirilmiş gelir tablosu ekte yayınlanmakta olup, internet sitemizde de güncellenmiştir. 

                
 
TARİH:02/06/2008 
 



HABER:  
KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.05.2008 tarihinde 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı’mızın yapılması 
konusunda aşağıdaki kararları almıştır. 
1- 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 24.06.2008 günü saat 11:00’da aşağıdaki Gündem ile 

TTK 368’e göre İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, 
No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine, 

2- A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantımızın 24.06.2008 günü saat 11:30’da aşağıdaki Gündem 
ile TTK 368’e göre istanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, 
No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine, 

3- B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantımızın 24.06.2008 günü saat 12:00’de aşağıdaki Gündem 
ile TTK 368’e göre İstanbul Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, 
No:16, sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine, 

oy birliği ile karar verilmiştir.” 
Olağan Gündem maddelerinin yanısıra, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6. maddesinin tadili konusunun 
görüşülüp karara bağlanması hususunun da yer aldığı olağan genel kurul gündemi ile aynı konunun yer 
aldığı A ve B grubu pay sahipleri toplantı gündemleri ile tadil metni ekte yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:02/06/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“27.12.2007 tarihinde bağlı ortaklığımız olan Karel Arge San. Tic A.Ş. ile devralınarak birleşilmiş olması 
nedeniyle 01.01.2008 tarihinden itibaren mali tablolarımız “Seri XI, No:29 “ tebliğine uyumlu olarak Solo 
olarak düzenlenmektedir.” 

                
 
TARİH:02/06/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2008 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi konusunda almış olduğu 
karar ve mali tablolarımızın 2008 yılından itibaren solo olarak düzenlenmesi nedeniyle aşağıdaki 
açıklama gerekli görülmüştür. 
Yatırımcı İlişkileri Birimimizde Mehmet Rıfat Saydı (Mali ve İdari İşler Direktörü) yönetiminde Nilgün İçen 
(Muhasebe Müdürü) ve Ahmet Çetin'in (Mali İşler Uzmanı) görev almasına oybirliği ile karar verilmiştir. 
İletişim Bilgileri: 

Tel: 0212 288 31 00 
Faks: 0212 275 40 01 
Email: yatirimci@karel.com.tr 

  Investor@karel.com. tr” 

                
 
TARİH:23/06/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 23.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

16.06.2008 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Mektup Ayrım İhalesi teklifleri açılmış, 
şirketimizin 5.1 milyon Euro ile en düşük teklifi verdiği anlaşılmıştır. PTT Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılacak değerlendirmeler sonucunda şirketimizin sözleşme görüşmelerine davet edilip edilmeyeceği 
konusu açıklık kazanacaktır. Bu konudaki gelişmeler ileride kamuoyuna duyurulacaktır.” 

                
 
TARİH:24/06/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz 24.06.2008 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. 
1- Şirketimizin 2007 yılı faaliyeti sonucunda SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı tebliği hükümleri uyarınca 
hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 8.084.670 YTL, TTK 
hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 4.010.155,17 YTL olduğuna, 

mailto:yatirimci@karel.com.tr


TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 4.010.155,17 YTL üzerinden %5 oranında 
200.507,76 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 
SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan 200.507,76 YTL’lik birinci tertip yasal yedek akçenin 
düşülmesinden sonra kalanın 7.884.162,24 YTL olduğuna ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin 
düşülmesinden sonra kalanın 3.809.647,41 YTL olduğuna, bu iki kardan düşük olan 3.809.647,41 
YTL’nin net dağıtılabilir dönem karı olarak alınmasına, 
SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 7.163,56 YTL’lik toplam bağışın 7.884.162,24 YTL’nin üzerine 
eklenmesi ile oluşan 7.891.325,80 YTL’nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 
2007 yılı birinci temettü karşılığı olan 3.155.398 YTL’nin pay olarak dağıtılmasına, dağıtımın sermayeye 
ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına (Bu tutar 1,00 YTL nominal değerinde beher hisse için net 
brüt eşit olmak üzere yaklaşık 0,14 YTL’ye tekabül etmektedir.) 
Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 
2- Şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2008 tarih 
ve 7687 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.05.2008 tarih ve 
2573 sayılı yazıları ile izin verilen ana sözleşme tadil tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan 
görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine 
ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.” 
Şirket denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Denet 
Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin kabul edildiği hususunun da yer 
aldığı Olağan Genel kurul toplantı tutanağı, söz konusu ana sözleşme maddesinin tadiline karar 
verilmesine ilişkin A ve B Grubu pay sahipleri toplantı tutanakları, tadil metni ve kar dağıtım tablosu ekte, 
kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır.   

                
 
TARİH:27/06/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“24.06.2008 tarihinde yapılan 2007 yılı olağan genel kurul toplantısında sermayemizin 21.844.602 
YTL’den 25.000.000 YTL’ye bedelsiz artırılması kararı Sermaye Piyasası Kurulunun 26.06.2008 tarihli ve 
33/499 no’lu payların kayda alınmasına ilişkin belge ile kurul kaydına alınmıştır. 
30.06.2008 günü Merkezi Kayıt Kuruluşu’nca pay sahiplerinin hesaplarına yaklaşık %14,4 oranında 
bedelsiz pay ilavesi yapılacaktır.” 

                
 
TARİH:27/06/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz sermayesinin 21.844.602 YTL'den 25.000.000 YTL'ye bedelsiz artışı, İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğunca 27.06.2008 tarihinde tescil edilmiştir." 

                
 
TARİH: 02/07/2008 
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: 

KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 30.06.2008 tarihinde başlayan % 14,44474 

oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin 
müşteri alt hesaplarina 02.07.2008 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

                
 
TARİH:18/07/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 18.07.2008 tarihinde gelen yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

23.06.2008 tarihinde yaptığımız açıklama ile 16.06.2008 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü tarafından 
yinelenen Mektup Ayırım İhalesinde Şirketimizin 5.1 milyon Euro ile en düşük fiyatı verdiğini 
duyurmuştuk. 
16.06.2008 tarihinde 1 sıra numarası ile kayda alınan ihale teklifimize cevaben, 16.07.2008 tarihinde PTT 
Genel Müdürlüğü'nden Şirketimize gönderilen yazıda Mektup Ayırım Sistemi alımına ait ihalenin 
uhdemizde kaldığı belirtilmiştir. İlgili yazıda ayrıca, bu mektubun, elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, 
postayla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tarafımıza tebliğ edilmiş 
sayılacağı, Teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin, tebliğ tarihinden 
itibaren beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının ya 
da uygun görülmemesinin gerekçelerinin idare tarafından bildirileceği 4734 sayılı Kanunun 41 inci 



maddesi hükmüne göre bilgi edinilmesi hususunun rica edildiği tarafımıza iletilmiştir.” 

                
 
TARİH:14/08/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.08.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

18.07.2008 tarihinde yaptığımız açıklama ile PTT genel müdürlüğü tarafından yinelenen Mektup Ayırım 
Sistemi alımına ait ihalenin uhdemizde kaldığını duyurmuştuk. 
İlgili sözleşme 14.08.2008 tarihinde imzalanmış olup, sözleşmeye konu olan sistem teslimatlarının 14 aylık 
plan çerçevesinde yapılması öngörülmüştür.” 

                
 
TARİH:05/09/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 05.09.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Türk Telekom Telekomünikasyon A.Ş.'nin açmış olduğu 3.000 AV PDH ve SDH radyolink ihalesi bugün 
05.09.2008 tarihinde yapılmıştır. Şirketimiz dahil iki şirket ihaleye katılmıştır. 
İhale sonucu ile ilgili gelişmeler kamuya duyurulacaktır.” 

                
 
TARİH: 16/10/2008 
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mehmet Rıfat Saydı 
 
TARİH: 24/10/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mehmet Rıfat Saydı 
 
TARİH:24/11/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24.11.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

05.09.2008 tarihinde yaptığımız açıklamada bahsedilen Türk Telekomünikasyon A.Ş. Short Haul RL 
Sistemleri  ihalesiyle ilgili olarak KDV hariç toplam 13.252.036 USD'lik sözleşmenin imzalanması için 
davet edilmiş bulunmaktayız. Türk Telekom ile şirketimiz arasındaki sözleşme imzalandığında ayrıca 
kamuoyuna bilgi verilecektir.” 

                
 
TARİH: 03/12/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 

http://www.imkb/
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“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 
 

Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tunaoğlu Turizm ve Ticaret A.Ş. 
 
TARİH: 05/12/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tunaoğlu Turizm ve Ticaret A.Ş. 
 
TARİH:15/12/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

24.11.2008 tarihinde yaptığımız açıklamada bahsedilen Short Haul RL Sistemleri ihalesi ile ilgili olarak 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından imzalanmış sözleşme bugün itibariyle tarafımıza ulaşmıştır.” 

                
 
TARİH: 23/12/2008  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe  İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tunaoğlu Turizm ve Ticaret A.Ş. 
 
TARİH:30/12/2008 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

Katılmış olduğumuz Hindistan Savunma Bakanlığı'nın 2000 adet Askeri Saha Santralı alımını içeren "Unit 
Level Switch Board (ULSB MK 111) ihalesi kapsamında yapılan saha testleri sonuçlanmış ve şirketimiz 
son dört katılımcı arasına girmiştir.  
Saha testlerinin ardından, ihaleye verilen fiyat tekliflerinin değerlendirilme işleminin 31 Mart 2009 tarihine 
kadar süreceği tahmin edilmektedir.” 

                
 
TARİH: 21/01/2009  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza 
gönderilen açıklamaların bir örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) 
“Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 
 

Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tunaoğlu Turizm ve Ticaret A.Ş. 
 
TARİH:13/02/2009 

http://www.imkb/
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HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 13.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimizin 31.12.2008 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide 
olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası'na 11.02.2009 tarihinde gönderilmiştir. 
Bahse konu konsolide mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 
2009 yılı hedeflerini de içeren 2008 yılı finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu internet sitemiz 
www.karel.com.tr adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur." 

                
 
TARİH:02/03/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergilendirme Grup 
Müdürlüğü'nden gelen 19.02.2009 tarih 5038 sayılı yazı gereği, 5240008809 sicil numarası ile bağlı 
bulunduğumuz Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan 1 Mart 2009 tarihi itibariyle Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına naklimiz yapılmıştır.” 

                
 
TARİH:11/03/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.03.2009 tarihinde 2008 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır. 
Şirketimizin 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda teklif edilmek üzere; 
1- Şirketimizin 2008 yılı faaliyeti sonucunda SPK’nın seri XI No:29 sayılı tebliği hükümleri uyranıca 

hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 9.140.818,00 TL, 
TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 7.695.558,57 TL olduğuna, 

2- TTK 466. maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 7.695.558,57 TL üzerinden %5 
oranında 384.777,93 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 

3- SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 384.777,93 TL’lik birinci tertip yasal yedek akçenin 
düşülmesinden sonra kalanın 8.756.040,07 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek 
akçenin düşülmesinden sonra kalanın 7.310.780,64 TL olduğuna, bu iki kardan düşük olan 
7.310.780,64 TL’nin net dağıtılabilir dönem karı olarak alınmasına, 

4- SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 21.429,25 TL’lik toplam bağışın 8.756.040,07 TL’nin üzerine 
eklenmesi ile oluşan 8.777.469,32 TL’nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 

5- 2008 yılı birinci temettü karşılığı olan 5.000.000,00 TL’nin pay olarak dağıtılmasına, dağıtımın 
sermayeye ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına, (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher 
hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,20 TL ye tekabül etmektedir) 

6- Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 
7- Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun onaylanmasına, 
Oy birliği ile karar verilmiştir. ” 
Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH:31/03/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu:. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nden alınan sipariş hakkında 

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nden alınan bir siparişle ilgili, Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca 
aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür. 
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin hem mevcut şebekesinin genişletilmesi hem de 3G şebekesi için ihtiyaç 
duyulan transmisyon altyapı sistemleriyle ilgili yaklaşım 6,2 Milyon USD'lik bir sipariş alınmıştır. Söz 
konusu sistemlerin 2009 yılı içinde teslim edilmesi ve devreye alınması planlanmaktadır.” 

                
 
TARİH:31/03/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Hindistan Savunma Bakanlığı Askeri Saha Santrali İhalesi 

30.12.2008 tarihli özel durum açıklamamızda, katılmış olduğumuz Hindistan Savunma Bakanlığı'nın 2000 

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


adet Askeri Saha Santrali alımını içeren Unit Level Switch Board (ULSB MK-111) ihalesi kapsamında 
yapılan saha testleri sonuçlandığını, şirketimizin son dört katılımcı arasına girdiğini ve ihaleye verilen 
fiyatların 31 Mart 2009 tarihine kadar değerlendirilmesinin tahmin edildiğini duyurmuştuk. 
İhaleye verilen fiyat tekliflerinin değerlendirilme işlemi 31 Mart 2009 tarihi itibariyle henüz 
tamamlanmamış olup konuyla ilgili tarafımıza ulaşan bir gelişme olduğunda kamu bilgilendirilecektir.” 

                
 
TARİH:04/05/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 04.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.05.2009 tarihinde 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı’mızın yapılması 
konusunda aşağıdaki kararları almıştır. 
1- 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 27.05.2009 günü saat 11:00’de aşağıdaki Gündem ile 

T.T.K. 368’e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, 
No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine, 

2- A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantımızın 27.05.2009 günü saat 11:30’da aşağıdaki Gündem 
ile T.T.K. 368’e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan 
Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi 
ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine, 

3- B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantımızın 27.05.2009 günü saat 12:00’de aşağıdaki Gündem 
ile T.T.K. 368’e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan 
Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, toplantıda komiser bulunması için İstanbul Valiliği Sanayi 
ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine, 

oy birliği ile karar verilmiştir.” 
Olağan gündem maddelerinin yanısıra, 

 Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6. maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması 
hususunu da içeren Genel Kurul toplantı gündemi ile aynı maddenin görüşüleceği A ve B Grubu Pay 
Sahipleri Genel Kurul toplantı gündemleri ekte ve internet sitemizin (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” 
bölümünde “Şirket Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 
Ana sözleşmenin 6. maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. 

                
 
TARİH: 04/05/2009  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği 
Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket 
Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 
 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tunaoğlu Turizm ve Ticaret A.Ş. 
 
TARİH:07/05/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“Şirketimizin 31.03.2009 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide 
olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası'na 29.04.2009 tarihinde gönderilmiştir. 
Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet 
Raporu ve 2009 yılı hedeflerini de içeren 2009 yılı birinci çeyrek finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu 
Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz www.karel.com.tr adresinde yatırımcıların bilgisine 
sunulmuştur." 

                
 
TARİH:27/05/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz 27.05.2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. 
1. Şirketimizin 2008 yılı faaliyeti sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri uyarınca 

http://www.imkb.gov.tr/
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hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 9.140.818,00 TL, 
TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 7.695.558,57 TL olduğuna, 
TTK 466.maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 7.695.558,57 TL üzerinden %5 oranında 
384.777,93 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 
SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 384.777,93 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin 
düşülmesinden sonra kalanın 8.756.040,07 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek 
akçenin düşülmesinden sonra kalanın 7.310.780,64 TL olduğuna, bu iki kardan düşük olan 
7.310.780,64 TL'nin net dağıtılabilir dönem karı olarak alınmasına, 
SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 21.429,25 TL'lik toplam bağışın 8.746.040,07 TL'nin üzerine 
eklenmesi ile oluşan 8.777.469,32 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 
2008 yılı birinci temettü karşılığı olan 5.000.000,00 TL'nin pay olarak dağıtılmasına, dağıtımın 
sermayeye ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher 
hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,20 TL'ye tekabül etmektedir). 
Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 

2. Şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2009 
tarih ve 5136 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığ İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 
24.04.2009 tarih ve 2285 sayılı yazıları ile izin verilen ana sözleşme tadil tasarısı okundu ve 
müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi şirket ana sözleşmemizin 
6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verilmiş olup, 

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Hazirun Cetvelleri ile Toplantı Tutanakları ekte gönderilmektedir." 
Ekte yayınlanmakta olan Genel kurul toplantı tutanağında; 

 Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere 
ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı yıl 
içinde yapılan toplam 21.429,25 TL’lık bağış hakkında genel kurula bilgi verildiği, 

 Yönetim Kurulu üye sayısının 4 kişi olarak tespit edildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine 2011 yılına ait 
Olağan Genel Kurul’un yapılacağı süreye kadar vazife görmek üzere A Grubu pay sahiplerini 
temsilen Ali Sinan Tunaoğlu, Serdar Nuri Tunaoğlu ve Şakir Yaman Tunaoğlu’nun, B Grubu pay 
sahiplerini temsilen İsmail Aydın Günter’in seçilmelerine ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali 
Sinan Tunaoğlu’nun, Başkan Vekilliği’ne de Serdar Nuri Tunaoğlu’nun seçilmelerine, karar verildiği, 

 Denetim Kurulu üyeliklerine 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul’un yapılacağı süreye kadar vazife 
görmek üzere A Grubu pay sahiplerini temsilen Mehmet Haluk Arıcan, Cahit Özer Topsever ile B 
Grubu pay sahiplerini temsilen Mehmet Melih Kızıklı’nın seçilmelerine karar verildiği, 

 Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından 
seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu “Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali 
Müşavirlik Anonim Şirketi”nin seçiminin onaylandığı, 

hususları da yer almaktadır. 
Söz konusu ana sözleşme maddesinin tadilininin onaylandığı A ve B Grubu pay sahipleri toplantı 
tutanakları ile kar dağıtım tablosu ekte, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin “Şirketler bölümünde 
yayınlanmaktadır.  

                 
 
TARİH:08/06/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 08.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“08.06.2009 tarihinde saat 13:56’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz 
aşağıda yer almaktadır.  
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

 

     

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 0 

Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 25.000.000,00 

Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 30.000.000,00 

Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 

    Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 

    Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 0 

Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama (varsa) : - 

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 5.000.000,00 

    İç Kaynaklardan (TL) : 0 

    Temettüden (TL) : 5.000.000,00 

Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 20,00 



Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 10.06.2009 

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi : - 

Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Karşılığı : 
Kaydi pay 
verilecektir 

Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) : - 

Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap 
Dönemi Karından Yararlanacak? 

: 2008 

 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2009 tarih ve 25/232 no'lu payların kayda alınmasına ilişkin belge ile 
27.05.2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret 
Sicili memurluğunca 05.06.2009 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket sermayesine eklenmek suretiyle Genel 
Kurul kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artış işlemlerine 10.06.2009 tarihinden 
itibaren başlanacaktır. Bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyurumuz doğrultusunda 10.06.2009 tarihinde 
sermayemiz, 25.000.000TL'den % 20 oranında artarak 30.000.000TL'ye çıkacaktır.” 

                
 
TARİH:12/06/2009 
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.:  

 
 

KAREL 
 

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin  10/06/2009 tarihinde başlayan %20 oranında 

bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri 
alt hesaplarına 12/06/2009 tarihinde alacak kaydedilmiştir.  

                
 
TARİH:12/06/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 12.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“12.06.2009 tarihinde saat 15:11’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz 
aşağıda yer almaktadır.  
Konu: Hindistan Savunma Bakanlığı Askeri Saha Santralı İhalesi Hakkında 

31.03.2009 tarihli özel durum açıklamamızda, katılmış olduğumuz ve yapılan saha testleri sonucu son dört 
katılımcı arasına girdiğimiz Hindistan Savunma Bakanlığı'nın 2000 adet Askeri Saha Santralı alımını içeren 
"Unit Level Switch Board (ULSB MK-111)" ihalesine ilişkin verilen fiyatların değerlendirme işleminin henüz 
tamamlanmamış olduğunu, konuyla ilgili tarafımıza ulaşan bir gelişme olduğunda kamuyu 
bilgilendireceğimizi duyurmuştuk.  
İlgili ihale, fiyat değerlendirme çalışması sonuçlanmadan ihaleye çıkan kurum olan Hindistan Savunma 
Bakanlığı tarafından iptal edilmiştir, kamunun bilgisine sunulur. 

                
 
TARİH:16/06/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 16.06.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“16.06.2009 tarihinde saat 14:05’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer 
almaktadır.  
Konu: Atama 

Yakınsama teknolojilerinin iletişim hizmetlerine önemli etkilerde bulunacağı önümüzdeki dönem için, hizmet 
odağımız olan kurumsal müşterilerimizin, özellikle ekonominin kılcal damarlarını oluşturan KOBİ 
sektörünün bu dönemden mümkün olduğunca kazançlı çıkmasına hizmet edecek yeni çözümler üretmek 
amacıyla üst yönetimimizde yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve Ali Osman Duman 1 Haziran 2009 tarihi 
itibariyle Stratejik Planlama, Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 
 atanmıştır. 
Sektör deneyimini 1985'ten beri A.B.D.'de sürdüren Ali Osman Duman, 2002 yılında katıldığı Ulticom'da 
pazarlama ve satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı ve CMO pozisyonunda görev yapmıştır. Kurucu 
genel müdür yardımcılarından olduğu softswitch üreticisi MassMedia Communications'in Lucent 
Techologies tarafından 1998'de satın alınmasını takiben Ali Osman Duman dört yıl süreyle Lucent 
bünyesinde softswitch/VoATM ürün gurubunu yönetmiştir. Duman 1985 ve 1997 yılları arasında Motorola, 
GTE, Alcatel ve NewNet'de yönetici ve mühendis pozisyonlarında bulunmuştur. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans dereceleri sahibi 
olan Ali Osman Duman, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School'da da Executive MBA 
programını bitirmiştir.” 

                
 



TARİH:04/08/2009 
 
HABER:  

KAREL 
 

Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 04.08.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“04.08.2009 tarihinde saat 15:09’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer 
almaktadır.  
Konu: Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması 

Şirketimizin 30.06.2009 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide 
olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası'na 03.08.2009 tarihinde gönderilmiştir.  
Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet 
Raporu ve 2009 yılı revize hedeflerini de içeren 2009 yılı ilk yarı finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu 
Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz www.karel.com.tr adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.” 

                
 
TARİH:09/09/2009 
 
HABER:  

KAREL 
ASELS 

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 09.09.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“09.09.2009 tarihinde saat 10:44’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda 
yer almaktadır.  
Konu: Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan sipariş hakkında 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den alınan bir siparişle ilgili, Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği 
uyarınca aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür; 
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 5,8 Milyon USD'lik üretim siparişi alınmıştır. Siparişe konu 
üretim ve teslimatlarının 2010 yılı başından 2011 yılı sonuna kadar bitmesi planlanmıştır.” 

                
 
TARİH: 01/102009  
 
HABER: 

 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği 
Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket 
Haberleri Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 
 

Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mehmet Rıfat Saydı 
 
TARİH:27/10/2009 
 
HABER:  

KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“27.10.2009 tarihinde saat 16:02’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda 
yer almaktadır. 
Konu : Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması. 

Şirketimizin 30.09.2009 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide 
olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası'na 27.10.2009 tarihinde gönderilmiştir.  
Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet 
Raporu ve 2009 yılı ilk yarı finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve İngilizce olarak internet 
sitemiz www.karel.com.tr adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur." 

                
 
TARİH:04/12/2009 
 
HABER:  

KAREL 
 

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 04.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

“04.12.2009 tarihinde saat 10:17’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda 
yer almaktadır. 
Konu: Yatırım teşvik belgesinin kapatılması hakkında. 

Şirketimiz, 24.02.2005 tarih 78602/A sayılı İmalat-Elektronik tevsi yatırımları ile ilgili 4.621.927 YTL'lik 
yatırım teşvik belgesinin yatırımların tamamlanması nedeniyle kapatılması için T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı'na müracat edilmesine karar vermiştir. Yeniden Yatırım teşvik belgesi alınması halinde, 

http://www.imkb/


yararlanılacak teşviklere ilişkin bilgiler ayrıca kamuya duyurulacaktır." 

                
 
 


