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Uzmanlığı ve birikimiyle geleceğe değer 
katmaya devam eden Egeli & Co. Yatırım 
Holding, yatırımın bilindik kavramlarına farklı 
anlamlar ve değer katıyor.  

Gelecekle ilgili yatırım soruları, Egeli & Co. 
Yatırım Holding’in performansıyla tatmin edici 
cevaplara ve uzun vadeli yüksek getirilere 
dönüşüyor. 

 
YARIN GELECEK 
AYNI OLMAYACAK 
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Hızlı Bir  
Bakış 
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MİSYONUMUZ 

Reel varlık yatırımları alanında gerçekleştirdiğimiz projeler  

ile hissedar değerini maksimize etmektir. 

MİSYON ve VİZYON 
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VİZYONUMUZ 

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönetilen,  

şeffaf ve güvenilir bir yatırım platformu içinde 

 reel varlık yatırımları gerçekleştirmektir. 

MİSYON ve VİZYON 
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HAKKIMIZDA 

Payları EGCYH kodu ile Borsa İstanbul’da 
işlem gören, kurumsal yönetim ilkelerini 
uygulayan şirketlerin dâhil edildiği 
Kurumsal Yönetim Endeksi’nde (XKURY) 
yer alan Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 
(“EGCYH” veya “Egeli & Co. Yatırım 
Holding”) değer odaklı, yenilikçi, sorumlu 
yatırım yaklaşımı ve deneyimli 
profesyonelleri ile yüksek büyüme 
potansiyeline sahip sektörlerdeki reel 
varlık yatırımları yapmaktadır. Bu 
yatırımları gerçekleştirirken, hissedarlarına 
uzun vadeli getiri sağlamaktadır.  
 
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.’nin tüm 
kararların yönetiminde etkin bir kontrol 
sağlayan köklü bir kurumsal yönetim 
sistemi bulunmaktadır.  02 Aralık 2011 
tarihinde XKURY Endeksi’ne dahil edilen 

EGCYH’nin 2015 yıl 
sonu Kurumsal 
Yönetim 
Derecelendirme 

notu, endekse dahil şirketler arasında ilk 
10. sırada yer alacak şekilde, 9,30 (10,00 
üzerinden) olarak revize edilmiştir.  
 
Egeli & Co. Yatırım Holding’in 
derecelendirme notu, kurumsal yönetim 
ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve 
dinamik bir süreç olarak yürütmekteki 
isteklilik ve bir önceki derecelendirme 
döneminden bu yana geçen süre içinde 
gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz 
önüne alınarak verilmiştir.  
 
Egeli & Co. Yatırım Holding, yatırım 
stratejisine uygun projelere doğrudan 
yatırım yapabildiği gibi, 2015 yıl sonu 
itibari ile %14,38 oranında iştiraki 
Türkiye’nin ilk ve tek tarım sektörü odaklı 
girişim sermayesi şirketi olan Egeli & Co. 
Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. (“EGCYO” veya “EGC Tarım Girişim”) 
ve %84,03 oranında bağlı ortağı  Egeli & 
Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
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Kurumsal   
Yönetim Notu 

Kısaca Egeli & Co. Yatırım Holding 
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Diğer Bilgiler 

Ticari Sicili Numarası:  389253-336835 

Mersis Numarası:  0-9230-0657-3800014 

İnternet Adresi:  www.egcyh.com 

Şirket Merkezi :  Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi  
No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli İSTANBUL  

Tel: (0 212) 343 06 26  Faks : (0 212) 343 06 27  

İrtibat Bürosu:  Akdeniz Mahallesi Vali Kazım Dirik Caddesi Yeni Han  
No:3 Kat:4 D: 403 Pasaport Alsancak  İZMİR 

Tel: (0 232)  483 93 20 Faks: (0 232) 483 93 20  

Reel Yatırım  

Gerçek Değer 

A.Ş. (“EGLYO” veya “EGC Enerji Girişim”) 
aracılığı ile de dolaylı yatırım yapmaktadır.   
 
Kapalı uçlu bir yatırım platformu EGC 
Tarım Girişim, yerli ve yabancı kurumsal ve 
bireysel yatırımcılara tarım sektöründeki  
büyüme potansiyelini değerlendirme 
fırsatı sunarken,  bağlı ortağı bir diğer 
kapalı uçlu yatırım platformu olan EGC 

Enerji Girişim ise yatırımcılara enerji ve 
alt yapı başta olmak üzere diğer yüksek 
getiriye sahip sektörlerde katma değer 
yaratmak üzere projeleri doğru şekilde 
tanımlamaya ve hayata geçirmeye 
yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.  
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KİLOMETRE TAŞLARI 

Mayıs 2002 tarihinde Tan Egeli tarafından kurulan Egeli & Co., 2008 yılında Ashmore Asset 
Management ile birlikte Türkiye’nin ilk bağımsız yabancı portföy yönetim şirketini kurdu. 
2009 yılı sonunda ortaklık hisselerinin satışı ile birlikte Egeli & Co. Aile Ofisi’nin temelleri 
atıldı. 

Egeli & Co. Aile Ofisi’nin koordine ettiği reel varlık yatırımlarını, Egeli & Co. Portföy 
Yönetim A.Ş.’nin yönetimi ile hayata geçirmek üzere, 2006 yılında TEB BNP Paribas’tan 
satın alınarak gruba katılan Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin dönüşüm çalışmaları 
tamamlanarak, statüsü yatırım holdinge çevrildi. Unvanı “Egeli & Co. Yatırım Holding 
A.Ş.” (EGCYH) olarak değişti. 

Karesi Jeotermal, EGCYH ve NRG Enerji’nin %50 oranında ortaklığıyla kuruldu. 

EGCYH, arazi toplulaştırılması yolu ile sezonluk ürün yetiştiriciliği ve hayvancılık 
faaliyetlerinde bulunmak üzere Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.’ı (Batı Tarım) kurdu. 

EGCYH, EGC Enerji şirketini kurdu. 

Eylül 

2010 

2002-

2009 

Şubat  

2011 

Mart 

2011 

Haziran 

2011 

Eylül 

2011 

EGCYH, %27,62 hisse ile Türkiye’nin ilk tarım odaklı girişim sermayesi şirketi Egeli & Co. 
Tarım GSYO A.Ş.’nin (EGCYO) lider sermayedarı oldu. Batı Tarım’ı EGCYO’ya devretti.. 

Temmuz

2012 

EGCYH, Akbank iştiraki olan halka açık “AK B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.”nin %70,04’unu, 
GSYO’ya dönüştürmek üzere satın aldı. Unvanı Egeli & Co. B-Tipi MKYO A.Ş.’ye olarak 
değişti. 

Egeli & Co. B-Tipi MKYO A.Ş. özellikle enerji ve altyapı sektörlerindeki reel varlık 
yatırımlarını gerçekleştirebilmek için statüsünü girişim sermayesi yatırım ortaklığına 
dönüştürdü. Unvanı Egeli & Co. GSYO A.Ş. (EGLYO) oldu. 

Aralık 

2012 
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Karesi Jeotermal, EGLYO’ya devredildi. 

EGCYH, %50 oranında EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.’nin kuruluşuna 
iştirak etti. 

JCR Eurasia Rating, EGCYH ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapabilir kategorisinde 
değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB-(Trk)’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı 
Para ve Yerel Para Notları’nı ‘BBB-’, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ 
olarak belirledi. 

EGCYH iştiraki EGC Tarım Girişimi'nin Yaprak Süt Çiftliği'ndeki payları %5,63’e yükseldi. 

Şubat 

2013 

Aralık 

2013 

Mayıs 

2014 

Ağustos 

2015 

Aralık 

2015 

EGCYH iştiraki EGC Tarım Girişimi'nin  portföy şirketlerinden Tolina Tarım organik süt 
üretimi için gerekli olan sertifikayı aldı. 
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Mayıs 

2015 
EGCYH, %100 oranında bağlı ortağı EGC Elektrik Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş. ‘nin 
hisselerinin satışını gerçekleştirdi. 

Ağustos 

2015 
EGCYH, TRFVYOR21615 ISIN kodu ile 177 gün, 12.02.2016 vadeli, %14,25  yıllık faiz oranı ile 
yurtiçi halka arz edilmeksizin özel sektör bonosunun tahsisli satışını gerçekleştirdi.  
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SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Egeli & Co. 
Yatırım Holding’in kayıtlı sermaye tavanı 
250 milyon TL, ödenmiş sermayesi 40 
milyon TL olup her biri 1 kuruş nominal 
değerli 4 milyar adet hisseye bölünmüştür. 

Ortaklığın sermayesinde doğrudan %5 
veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip 
gerçek ve tüzel kişiler 31 Aralık 2015 tarihi 
itibariyle aşağıdaki gibidir; 

Ortaklığın  Adı Soyadı Pay Tutarı (TL)  

Tan EGELİ  10.579.761,11  

Diğer 29.420.238,89 

TOPLAM 40.000.000,00 
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%26,45 %73,55 

Tan EGELİ  Diğer 

Pay Tutarı  (%))  
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Tertibi/ 
Grubu 

Beher Payın 
Nominal Değeri 

Nama/ 
Hamiline 

Toplam Nominal 
Değer (TL) 

A 0,01 TL Nama 79.761,00  

B 0,01 TL Hamiline 39.920.239,00 
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Şirketin 7.976.072 adet, 1 kuruş nominal 
değerli A grubu nama yazılı imtiyazlı 
hisse senedi raporlama tarihi itibarı ile 
Tan Egeli’ye aittir.  Yönetim kurulu 
üyelerinin tamamı A grubu pay 
sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından seçilmektedir. Ancak bu üyeler 
arasında SPK tarafından uyulması 

zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin gerektirdiği sayıda bağımsız 
üyelerin yer alması zorunludur.  

 

40 milyon TL’lik sermayeyi temsil eden 
payların kupür dağılımı aşağıdaki gibidir:  
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Kredi Derecelendirme Notu 

Mayıs 2014 tarihinde, JCR Eurasia Rating, 
Egeli & Co. Yatırım Holding ve iştiraklerinin 
konsolide yapısını ulusal ve uluslararası 
düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde 
değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal 
Notu’nu “BBB-(Trk)”, Uzun Vadeli 

Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para 
Notlarını “BBB-“, söz konusu notlara ilişkin 
görünümleri ise “Stabil” olarak 
belirlemiştir. Buna göre Egeli & Co. Yatırım 
Holding derecelendirme notları aşağıdaki 
gibidir: 

 Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para: BBB- / (Stabil Görünüm)      

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BBB- / (Stabil Görünüm)  

Uzun Vadeli Ulusal Notu: BBB- (Trk) / (Stabil Görünüm)  

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para: A-3 / (Stabil Görünüm)  

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: A-3 / (Stabil Görünüm)  

Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)  

Desteklenme Notu: 3  

 Ortaklardan Bağımsızlık Notu: B  

Özel Sektör Bono Satışı  

Egeli & Co. Yatırım Holding’in, büyüme 
hızı ile doğru orantılı olarak mevcut 
finansal kaynaklarını çeşitlendirmek, kısa 
vadeli iş planlarına ait kaynak ihtiyacını ve  
faaliyet gösterdiği sektörlerde yapılacak 
yatırımların finansmanı karşılamak 
amacıyla düzenlediği borçlanma 
araçlarına ilişkin ihraç belgesi, SPK 
tarafından 15.07.2015 tarihinde, 25 milyon 
TL nominal tutarı kadar ihraç edilecek 
borçlanma araçlarının tahsisli olarak 
satılması şeklinde onaylanmıştır.  

Bu  doğrultuda, 177 gün vadeli, yıllık 
%14,75 faiz oranlı, 6 milyon TL nominal  
değerli  özel sektör bonosunun, yurtiçi 
halka arz edilmeksizin TRFVYOR21615 
ISIN kodu ile tahsisli satış yöntemiyle  
satışı  19.08.2015 tarihinde tamamlanmış, 
ihraç  edilen bonoların 2,45 milyon TL 
nominal tutarı satılmıştır.  12 Şubat 2016 
tarihinde gerçekleştirilemeyen itfa, 18 
Şubat 2016 tarihinde o güne kadar ki faiz 
miktarı da eklenerek gerçekleştirilmiştir.  

PAY BİLGİLERİ 
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Halka Arz Tarihi 25 Haziran 1998  

BIST Kodu EGCYH  

ISIN Kodu TRAVARYO91Q1  

Kayıtlı Sermaye Tavanı 250 milyon TL  

Ödenmiş Sermaye 40 milyon TL  

En Düşük Hisse Fiyatı (2015Yılı) 0,26 TL  

En Yüksek Hisse Fiyatı (2015Yılı) 0,78 TL  

Ortalama Hisse Fiyatı (2015 Yılı) 0,49 TL  

Hisse Fiyatı (31 Aralık 2015)  0,27 TL 

Piyasa Değeri (31 Aralık 2015)  10,8 milyon TL 

Genel Pay Bilgileri 
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ÖZET FİNANSALLAR 
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 31 ARALIK 2015 31  ARALIK 2014 

Hasılat 1.508.136  10.010.544 

Brüt Kar / (Zarar) (361.247)  87.190 

Esas Faaliyet Karı/(Zararı) (81.234.257)  46.115.001 

Net Dönem Karı/(Zararı) (69.839.095)  35.584.766 

   

Toplam Varlıklar 27.019.140  107.919.251 

Dönen Varlıklar 5.434.755  7.262.565 

Duran varlıklar 21.584.385  100.656.686 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.790.366  7.950.026 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 169.367  13.040.883 

Özkaynaklar 16.059.407  86.928.342 

Ödenmiş Sermaye 40.000.000  40.000.000 

   

Cari Oran 0,50 0,91 

Toplam Yükümlülük / Özkaynak 0,68 0,24 

Özkaynaklar / Toplam Varlıklar 
0,59 

 
0,81 

Yönetimden 
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Yönetimden 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI  
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Saygıdeğer Hissedarlarımız,    
 
2015 yılı, zor bir dönem olarak geride kaldı.  
Türkiye’de genel seçimlerin Haziran ve 
Kasım aylarında yenilenmesi birçok sektörü 
olumsuz etkilendi. Özellikle iki seçim arası 
terör olaylarının artması politik ve 
ekonomik gerginliğin yüksek seyrine 
katkıda bulundu. Yurtdışında ise, ABD 
Merkez Bankası, FED’den faiz artışını yılın 
son çeyreğinde beklerken, Aralık ayında 
gelmesine rağmen,  özellikle yılın ikinci 
yarısından itibaren piyasalardaki oynaklığın 
artmasına ve gelişmekte olan piyasalara fon 
akışının da azalmaya başlamasına neden 
oldu.  2015’in sürprizi, başta Çin ekonomisi 
olmak üzere küresel ekonomik kaygılar 
sonucunda petrol fiyatlarında düşüşün, cari 
açık açısından Türkiye’ye olumlu yansıyacak 
beklentisinin yerini çöküşe bırakmasıydı.  
 

Zor bir yıl olan 2015 sonrası, geri kazanılan 
istikrarla Türkiye piyasaları cazibesini tekrar 
kazanmasını bekliyoruz. 

 
 İlk aylarını yaşadığımız 2016 yılında ise, 
seçimsiz geçecek istikrarlı bir dört yılın 
başlangıcı olması sebebi ile Türkiye 
piyasalarının cazibesini tekrar kazanmasını 
bekliyoruz.  Ak Parti hükümetinin Meclis’te 

rahat bir çoğunluğu yakalamış olması, 
ekonomik reform programını, söz verildiği 
şekilde gündemde ön sıralara getirecek ve 
Türkiye’nin yapısal ekonomik 
problemlerinin aşılmasında büyük adımlar 
atılacak olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, 
Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni ve demokratik 
bir Anayasa 2016 yılının öncelikli gündem 
maddeleri arasında olacaktır. Başkanlık 
sisteminin de politikada anayasa ile birlikte 
yapısal değişiklikler çerçevesinde ele 
alınması beklenirken, senenin sonlarına 
doğru beklenebilecek bir referandumun 
gündemin bir önemli maddesi olmasını 
bekliyoruz. Bunlarla beraber, Fed’in faiz 
artışlarına çok yavaş bir tempoda belirli 
aralıklarla devam etme planı,  Türkiye 
açısından oldukça müspet olarak ele 
alabiliriz. 
 
Saygıdeğer Hissedarlarımız,   
 

Reel varlık yatırımlarını yüksek getirisine 
inancımız tam. 

 
Yukarıda bahsettiğim makro gelişmelerin 
önemi ile birlikte, biliyoruz ki, atıl 
kaynakların etkin yatırımlara 
dönüştürülmesi, bir ülkenin refah düzeyini 
arttırır. Bu anlamda, “Reel Yatırım, Gerçek 
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Değer”  sloganı ile yola çıkan şirketimiz, 
bugüne kadar yatırım felsefesine ve getiri 
kriterlerine uygun alanlarda, doğrudan ya 
da iştirakleri vasıtası ile yatırım fırsatlarını 
değerlendirerek, kullanılmayan kaynakların 
ekonomiye kazandırılması konusunda 
benzersiz başarılar gösterdi.  
 

2015 başarılarımızı somut olarak ölçebildiğimiz 
ve iş sonuçları yarattığımız bir yıl oldu. 

 
Şirketimiz, yenilikçi, sürdürülebilir ve 
sorumlu yatırımlar yaklaşımından ödün 
vermeden, geride bıraktığımız 2015 yılında 
da tüm paydaşlarının menfaatini korumaya 
özen göstererek sürdürülebilir getiri 
sağlamaya yönelik faaliyetlerine devam 
etti. Bu sene faaliyet gösterdiğimiz bütün 
sektörlerde, sabır ve kararlılıkla emek 
verdiğimiz yatırımların karşılığını görmeye 
başladığımız, başarıyı somut olarak 
ölçebildiğimiz ve iş sonuçları yarattığımız 
bir yıl oldu. 
 
Yatırımlarımızı yapmadan evvel büyük bir 
titizlikle çalışarak ortaya koyulan iş 
planlarının, büyük ölçüde sapma olmadan 
gerçekleştiğini görmek, doğru yolda 
olduğumuzun ve doğru takım arkadaşları 
ile çalıştığımızın net bir göstergesidir.  

Yatırım portföyleriminiz çeşitlendirilmesi ve 
üst seviyelere taşınması için yeni fırsatların 
hayata geçirilmesi amacı ile 2016 yılında da 
kurumsal değerlerimiz çerçevesinde hep 
beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Dünyada ve ülkemizde ekonomik, politik, 
sosyolojik sorunların başrolde olduğu 
2015’in bitiminde, beklentilerimize ve 
büyüme hedeflerimize sadığız.  
 
Saygıdeğer Hissedarlarımız,   
 
Bizleri bu noktaya takım ruhumuz, 
değerlerimiz ve tecrübelerimiz taşıdı. Bu 
nedenle, ilk önce başarılı sonuçların 
alınmasında gösterdikleri gayret nedeniyle 
tüm iş arkadaşlarıma, daha sonra bu vesile 
ile siz saygıdeğer hissedarlarımıza ve diğer 
paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.  
2016’nin hepimize, ailelerimize sağlık, 
mutluluk, başarı, huzur ve refah getirmesini 
temenni ederim. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 

Tan EGELİ  
Yönetim Kurulu Başkanı   
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Değerli İş Arkadaşlarım, Saygıdeğer İş 
Ortaklarımız, 
 
EGCYH kodu ile BIST’te işlem gören 
Şirketimiz, reel varlık yatırımlarını hayata 
geçirmek ve böylece hissedarlarının 
gelecek vadeden sektörlerin üreteceği 
katma değerden şeffaf bir platformda 
faydalanması için hayata geçti. 2015 
yılında dünya piyasaları ile birlikte ülke 
ekonomimizin de duyarlı olduğu bu 
zamanlarda, Şirketimiz temkinli ve dengeli 
bir bütçe ile yatırımları bulunduğu 
sektörlerde faaliyetlerine taviz vermeden 
devam etti.  
 
Şirketimizin, yatırım stratejisi ve getiri 
hedeflerine uygun alanlarda, doğrudan 
yatırımları bulunduğu gibi, lider 
sermayedarı olduğu Egeli & Co. Tarım 
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
(“EGC Tarım Girişim”) ve Egeli & Co. 
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
(“EGC Enerji Girişim”) aracılığı ile de tarım 
ve enerji sektörlerinde yatırım fırsatlarını 
değerlendirdi ve uygun yatırımları hayata 
geçirdi.  

Tarım yatırımlarımızda, ölçek 
ekonomilerine ulaşarak verimliliği 
artırma çalışmalarız gerçekleşti. 

 
2015 yılı, EGCYO kodu ile BİST’te işlem 
gören Türkiye’nin ilk ve tek tarım sektörü 
odaklı girişim sermayesi şirketi EGC Tarım 
Girişim için yeni hedef şirketler için yatırım 
analizlerinin sürdürdüğü aynı zamanda 
portföyde bulunan yatırımlarda verimliliği 
arttırmaya yönelik genişleme ve 
optimizasyon çalışmalarını gerçekleştirdiği 
bir yıl oldu. 
 

İştirakimiz EGC Tarım 
Girişim’in Denizli’de 
bulunan ve arazi 
toplulaştırma, ürün 
yetiştiriciliği ile süt-et 
üretimi için koyun 
yetiştiriciliği 
faaliyetlerinde bulunan 
Batı Tarım’ın, bugün 
1.200 dekar ekilebilir 
arazisi bulunmakta. 
Girişimin altında 
bulunan Şenyayla 
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Koyun Çiftliği ise 2015 yılsonu itibariyle 
1.431 sürü sayısına ulaştı.  
 
Şu anda 2.500 hayvan kapasitesine sahip 
olan çiftliğimizin, organik büyümeye bağlı 
olarak 2016 yılında yapılması planlanan 
ilave ağıl yatırımları ile kapasitesinin 3.700  
koyuna ulaşması hedeflenmekte. 
Küçükbaş hayvancılık faaliyetleri ile 
tarımsal üretim faaliyetlerinin iki ayrı 
şirket altında yapılandırma sürecine 
başlayan Batı Tarım’ın, bu süreci 2016 
yılında tamamlaması ayrıca hedefler 
arasında.  

 
EGC Tarım Girişim’in 
diğer bir yatırımı olan 
Hastalıklardan Ari 
İşletme Belgesi ile süt 
üretimi gerçekleştiren 
Doğa Tarım’ın, 2014 

yılında 300 olan sağmal hayvan kapasitesi, 
yapılan yatırımlarla 600 baş sağmala 
çıkarıldı ve yılsonunda çiftlikteki sürü 
sayısı 808 hayvana yükseldi. AB’ye süt ve 
süt ürünleri ihracatı onayı alarak sayılı 
çiftlikler arasında giren çiftliğimiz, 2016 

yılsonu itibari ile sürü sayısını 600’ü 
sağmal olmak üzere 1.200 başa çıkarmak 
için çalışmalarını sürdürmekte. 

 
EGC Tarım Girişim’in 
bünyesindeki diğer süt 
üretim çiftliği yatırımı 
olan Tolina Tarım 2015 
yılsonunda 169’ü 
sağmal olmak üzere 

346 hayvanlık toplam sürüye ev sahipliği 
yaptı. İş planları doğrultusunda, Tolina 
Tarım 2015 içinde, organik üretim 
sertifikasyonu aldı. Hastalıklardan ari 
işletme statüsünde olan ve Türkiye’nin 
sayılı AB onaylı süt çiftlikleri arasında olan 
Tolina Tarım bu anlamda, endüstriyel süt 
üretimindeki en önemli üç sertifikasının 
tamamına sahip olarak büyük bir başarıya 
imza attı. 

 
EGC Tarım Girişim’in 
son yatırımı olan, 2.000 
baş hayvan kapasiteli 
Yaprak Süt Çiftliği, 
2015’in sonunda 
portföyümüze dahil 
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oldu. Eylül 2015’de 788’si sağmal olmak 
üzere 1.837 toplam süreye ev sahipliği 
yapan Yaprak Süt Çiftliği, Hastalıklardan 
Ari İşletme Belgesi ile birlikte AB onaylı 
süt çiftlikleri arasında. 
 
 

Enerji yatırımlarımızda, bağlı 
ortağımız EGC Enerji Çözümleri 
anahtar teslimi müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik özelleştirilmiş enerji çözümleri 
hizmetlerini faaliyetlerinin arasına 
ekledi. 

 
Payları EGLYO kodu ile BIST’te işlem 
gören ve enerji-altyapı yatırımlarını 

bünyesinde 
gerçekleştirdiğimiz 
bağlı ortağımız EGC 
Enerji Girişim, ilk 
olarak Ocak 2013’de 
Enda Enerji hisselerini 
alarak portföyünü 
oluşturmaya başladı.  
 

Raporlama döneminde,  şirketimizin 
yönetim kurulunda aktif rol oynadığı Enda 
Enerji’nin iştirakleri ile birlikte 8 adet 
santral işletmesi ile toplam 272,89 MWe 
kurulu gücü bulunmakta. 2016 yılının 
ikinci yarısında devreye girmesi beklenen 
rüzgar santralleri ve diğer yatırımlarla ek 
92,70 MWe güç devreye girecek.  
 
 

EGC Enerji Girişim’in 
EGC Yatırım 
Holding’ten Şubat 
2013’de devraldığı bir 
diğer yatırımı Karesi 
Jeotermal’ın 
Balıkesir’deki MTA 

tarafından düzenlenen ihalenin sonucu 
kazanılan iki adet jeotermal sahada 
önümüzdeki dönem sondaj çalışmalarının 
başlanması için çalışmalar yapılmakta.  
 
Sahip olduğu çeşitli güçteki sabit ve mobil 
jeneratörlerden oluşan jeneratör parkı ve 
mobil elektrik santrallerden oluşan 
kiralama filosu ile güvenilir enerji 
çözümleri sunan EGC Enerji Girişim’in 
bağlı ortağı EGC Enerji Çözümleri 2015 
yılında mobil jeneratör parkını artıracak 

yatırımlar 
gerçekleştirdi.  
 
Sumec firması ile 
gerçekleştirdiği iş 
ortaklığı vasıtası ile 
yine bu yıl içinde, 
anahtar teslimi 
özelleştirilmiş 
enerji çözümleri 
hizmetlerini 
faaliyetlerinin 
arasına ekledi.  
 

 
 

ÜST YÖNETİMİN MESAJI  
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Değerli İş Arkadaşlarım, Saygıdeğer İş 
Ortaklarımız, 
 
2016 yılında mevcut yatırımlarımızda 
daha güçlü bir sermaye yapısı ile kapasite 
artırımı fırsatlarını değerlendirirken,  
girişim yatırımlarımızı farklılaştırmak 
amacı ile yeni girişim sermayesi 
yatırımlarını portföyümüze katma ve fon 
yaratma çalışmalarına devam edeceğiz.   
 
Tüm paydaşlarımızın menfaatini 
korumaya özen göstererek sürdürülebilir 
getiri sağlamaya yönelik iş planlarımızı 
sürdüreceğiz.  
 
Yatırımcılarımızdan aldığımız 
sorumluluğun bilinci ile çalışmalarımıza 
devam edecek, başarılarımıza her gün bir 
yenisini daha ekleyeceğiz. Stratejilerimiz 
doğrultusunda, geçmişimizden 
biriktirdiğimiz bilgi, disiplin, 
tecrübelerimizi kullanarak ileriye sağlam 
adımlar atıyoruz.  
 
Bu vesile ile özverili çalışanlarımıza, tüm iş 
ortaklarımıza, hissedarlarımıza içten 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 
 
 
 
 
Akın AYDIN 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
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Şirketimiz 
dengeli bir 

bütçe ile 
yatırımları 
bulunduğu 

sektörlerde 
faaliyetlerine 

taviz 
vermeden 

devam etti.  
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Tan EGELİ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Delaware Üniversitesi İşletme 
bölümünden 1992 yılında mezun olan Tan 
Egeli, 1994 yılında Carnegie Mellon 
Üniversitesi, Tepper Business School’dan 
Yüksek Lisans (MSIA) derecesini almıştır. 
 
Profesyonel kariyerine 1994 yılında 
Citibank’ta başlayan Egeli, özellikle 
uluslararası sermaye piyasaları ve varlık 
yönetimi konularında sorumlu olarak 1996 
ve 2001 yılları arasında sırası ile Citicorp 
Menkul, İnter Yatırım Menkul ve BSI 
Bayındır Menkul şirketlerinin 
kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 
1998 ve 2001 yılları arasında yönetim 
kurulu üyesi ve genel müdürü olduğu BSI 
Bayındır Menkul Değerler’den ayrıldıktan 
sonra 2002 senesinde Egeli Danışmanlık’ı 
kurarak Egeli & Co. Finansal Hizmetler 
Grubu’nun temellerini attı. 
 

Egeli, gelişmekte olan piyasalara yaptığı 
yatırımlarla tanınan İngiliz Ashmore 
Grubu ile 2007 yılında kurduğu ortaklık 
neticesinde, 2008 yılında Türkiye’de 
faaliyet gösteren ilk bağımsız yabancı 
sermayeli portföy yönetim şirketi olan 
Ashmore Portföy Yönetim A.Ş.’nin 
kuruluşunu gerçekleştirdi. 2009 yılına 
kadar Ashmore Türkiye’de CEO ve şirketin 
bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu 
başkanı olarak görev aldı. 
 
Tan Egeli halen; Egeli & Co. Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & 
Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. Yatırım Holding 

A.Ş., Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş., 
Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim 
Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş. , 
EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım 
A.Ş., EGC Enerji Çözümleri A.Ş.‘nin 
yönetim kurulu başkanı görevini 
sürdürmektedir. Bunlar dışında, Batı 
Tarımsal Yatırımlar A.Ş.  
Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama 
Sanayi  Ticaret A.Ş. ve  Egeli & Co. Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına  
Enda Enerji Holding A.Ş.’de yönetim 
kurulu üyesi ve Egeli & Co. Portföy 
Yönetimi A.Ş.’de genel müdürlük 
görevindedir. Egeli grup dışında ise, 
Simya Tarım Yatırımları A.Ş.’nin yönetim 
kurulu başkanı ve İstanbul Erkek Liseliler 
Vakfı, İELEV Eğitim Kurumları A.Ş.’nin 
yönetim kurulu üyesi görevindedir.  
 
Almanca ve İngilizce bilen Tan Egeli, SPK 
ileri düzey ve türev araçlar lisanslarına 
sahiptir. 

 

Akın AYDIN  
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili 
Akın Aydın Egeli & Co. Grubu’nda Yönetici 
Direktör olarak çalışmakta ve Grubun 
yatırım değerlendirme komitesinde yer 
almaktadır. Egeli & Co.’ya katılmadan 
önce şirket satın alma ve birleşme 
danışmanlığı faaliyet gösteren Norm 
Danışmanlık’ta Yönetici Ortak olarak 
görev yapmıştır. 
 
Norm Danışmanlık’tan önce Akfen 
Holding’te İş Geliştirme Koordinatörü 
olarak görev yapmış ve Holding’in satın 
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alma, stratejik ortaklık ve sermaye piyasası 
işlemlerinden sorumlu ekibi yönetmiştir. 
Akfen Holding’teki görevinden önce, 
Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve TSKB 
Kurumsal Finansman bölümlerinde 
çalışmıştır. Bu kurumlardaki 12 yıllık yatırım 
bankacılığı kariyeri sırasında uluslararası 
birçok şirkete, önde gelen Türk gruplarına 
ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na, satın 
alma ve birleşme ve sermaye piyasası 
işlemlerinde danışmanlık yapmıştır. 
 
Akın Aydın, Egeli & Co. Tarım Girişim 
Sermayesi  Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & 
Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co. 
Portföy Yönetimi A.Ş.’de, Egeli & Co. 
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
adına Karesi jeotermal Enerji Üretim İnşaat 
Sanayi ve Tic. A.Ş.’de ve Egeli & Co. Tarım 
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
adına Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda 
ürünleri Tic. San. A.Ş.’de yönetim kurulu 
başkan vekili görevini sürdürmektedir. 
Bunların yanında, Egeli & Co.  Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına EGC 
Enerji Çözümleri A.Ş. ve Egeli & Co. Tarım 
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
adına Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ve Doğa 
Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi 
Ticaret A.Ş.’de  ve EGC Gayrimenkul 
Geliştirme ve Yatırım A.Ş’de yönetim kurulu 
üyeliği görevindedir. Ayrıca Aydın, Egeli & 
Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş.’nin genel müdürlüğü görevini 
gerçekleştirmektedir.  Akın Aydın, George 
Washington Üniversitesi’nden MBA 
derecesine sahip olup, Boğaziçi 
Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 

A. Muzaffer EGELİ 
Yönetim Kurulu Üyesi 
1990 yılında University of Delawere 
Makine Mühendisliğinden mezun olan 
Egeli, 1992 yılından CarnegieMellon 
University’de MBA yapmıştır. 2001-2006 
yılları arasında The Boston Consulting 
Group’ta (BCG) ilk önce İstanbul Ofis 
Başkanı ve Yönetici Ortak, daha sonra 
Orta ve Doğu Avrupa Koordinatörü ve 
Yönetici Ortak görevlerini yerine getiren 
Atilla Muzaffer Egeli bu görevlerinden 
önce 1993-2000 yılları arasında BCG’nin 
Münih başta olmak üzere çeşitli Avrupa 
ve Asya ofislerinde Danışman ve 
akabinde de Proje Müdürü olarak 
çalışmıştır. Muzaffer Egeli’nin hem şirket 
stratejisi belirleme ve uygulama, hem de 
şirket alım ve satımları, şirket 
değerlendirmeleri, alım sonrası 
entegrasyon ve kârlılık odaklı büyüme 
konularında geniş bilgi birikimi ve 
deneyimi bulunmaktadır.  
 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 
Kurucu Üyelerinden olan Egeli, bir 
zamanlar Türk Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜSİAD)’nde de aktif görev 
almış, ancak şimdi aktif dernekçilik 
kapasitesini Eğitim Vakıflarına adamıştır. 
Egeli’nin ayrıca “the Propeller Club”, 
“Klasik Otomobil Kulübü”, Chaine de 
Rotissiers” ve “İstanbul Golf Kulübü” gibi 
sosyal üyelikleri de vardır. 
 
Atilla Muzaffer Egeli, Egeli & Co. Yatırım 
Holding A.Ş. ve Egeli & Co. Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de 
yönetim kurulu üyeliği görevi ile birlikte 
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grup dışında GıdaPro Gıda ve Gıda Yan 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de hakim 
hissedar ve murahhas aza , Likya Tarım ve 
Hayvancılık A.Ş.’nin kurucu ortağı ve 
yönetim kurulu başkan vekilliği ve Kayaca 
Tarım Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’de 
yönetim kurulu başkanlık görevlerini 
yürütmektedir.  

Egeli, iyi derecede İngilizce ve Almanca 
bilmektedir. 

 
Ahmet Berker ARGUN 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.’de, Egeli 
& Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş.’de ve Egeli & Co. Tarım Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olan 
Argun, Marmara Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1991-
1996 yılları arasında Arthur Andersen’da 
denetçi olarak aldığı görevi takiben, sırası 
ile Escort Group, Arena Bilgisayar, Hewlett 
Packard, Atlasjet, Praktiker, Baumax 
kuruluşlarında finanstan sorumlu üst 
düzey yönetici olarak çalışmıştır.  

İngilizce ve Almanca bilen Ahmet Berker 
Argun, Tüketici Finansmanı Şirketleri 
DerneğiTUFİDER’in ve İnsan Kaynakları 
Yönetim Derneği-INKADE’nin kurucu 
üyesi ve Alışveriş Merkezleri ve 
Perakendeciler Derneği-AMPD’nin 
üyesidir. 

Mehmet Cemal TÜKEL 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
1961 Karşıyaka İzmir’de doğan, Mehmet 
Cemal Tükel Galatasaray Lisesi’nin 
ardından Wayne State University’de 
Ekonomi ve İşletme eğitimi aldı. Lisans ve 
lisansüstü eğitimini bankacılık ve finans - 
makroekonomi üzerine tamamladı. Aile 
şirketi olan Ticaret Gazetesi’nin Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nün yanı sıra Hürriyet Gazetesi 
Ege İlavesinde köşe yazarlığı yapmakta, 
özellikle ekonomi, tarım ve İzmir 
konularında yazılar yazmaktadır.  
 
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.’de 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Cemal 
Tükel aynı zamanda Albatros Ambalaj San. 
ve Tic. Ltd. Şti’nin ortağıdır. Tükelmat 
Ticaret Gazetesi Tükeller Matbaacılık 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de de yönetim 
kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 
1992 yılından beri üyesi bulunduğu Ege 
Genç İşadamları Derneği EGİAD’da 1999 
yılında iki yıl için uluslararası komite 
başkanlığı ve 2001-2004 döneminde ise 
yönetim kurulu başkan vekilliği görevinde 
bulunmuştur. 1993-2008 yılları arasında 
Uluslararası Rotary İzmir Kordon Rotary 
Kulübü üyesi olan Tükel çeşitli kereler 
yönetim kurullarında yer aldıktan sonra 
2004 yılında başkanlık görevini de 
yapmıştır. 2003 yılında yönetimine 
katıldığı Ege Ekonomiyi Geliştirme 
Vakfı’nda halen yönetim kurulu üyeliği 
görevini sürdürmektedir. 
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YATIRIM FELSEFESİ  

Egeli & Co. Yatırım Holding hissedarlarına, sürdürülebilir ve tutarlı bir sermaye getirisi 
sunmak amacıyla, kendi sermaye ve bilgi birikimini kullanarak, büyüme potansiyeline 
sahip sektörlerde doğrudan veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı yatırım yapmaktadır. 

Yatırım Değerlendirme, Araştırma ve Geliştirme  

Egeli & Co. Yatırım Holding, gelecek 
vadeden sektörlerde, gelişme potansiyeli 
algılanmamış ve bu nedenden dolayı 
gerçek değerine ulaşmamış ancak 
kendisinin sağlayacağı finansal ve 
yönetimsel katkı ile hızlı bir şekilde değer 
yaratabilecek gelişme potansiyeline sahip 
şirket yatırımlarına odaklanmaktadır. 
 
Bu doğrultuda, hedef şirketler Egeli & Co. 
Portföy Yönetimi A.Ş. (“EPYAŞ” veya “EGC 
Portföy Yönetimi”) tarafından ayrıntılı bir 
analiz ve değerleme sürecine tabi 
tutulmakta ve yatırım prosedürü gereği 
yatırım öncesi hukuki, mali, vergisel ve 
operasyonel açıdan da detaylı inceleme 
yapılması temin edilmektedir. 
Değerlendirme süreci sonrasında, Egeli & 
Co. Yatırım Holding yatırım felsefesi ve 
getiri kriterlerine uygun bulunup yatırıma 
değer görülen projeler, EGC Portföy 
Yönetimi yatırım komitesi tarafından 

yönetim kurulu onayına sunularak hayata 
geçirilmektedir. 
 
Şirketi, kurumsal yönetim, çevresel ve 
sosyal performans kriterlerini karşılamak 
amacıyla, başlangıçtan bu yana 
sürdürülebilirliği ve sorumlu yatırımları 
tüm değerlemelerinin merkezi haline 
getirip, toplumsal fayda yaratmayan hiç 
bir finansal getiriye onay vermemiştir. 
 
Gelişmekte olan sektörlerde yatırım 
yaparken, yatırım yapılan bölgelerde 
kalkınmaya katkı sunmak, yatırımlarının 
çevresel etkilerini en aza indirmek ve tüm 
paydaşları için en yüksek değeri üretmek 
üzere yatırım felsefesini oluşturmuştur. 

YATIRIM FELSEFESİ  
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Yatırım Değerlendirme Süreci 

 

 
 Önceden 

belirlenmiş 
yatırım kriterleri 
doğrultusunda 
yatırım 
fırsatlarının 
gözden 
geçirilmesi   

Yatırım 
fırsatının ortaya 

çıkarılması 

 

 
 Yatırım 

fırsatının ön 
değerlendirilme
si sektör 
araştırması, 
rekabet analizi 
ve 
karşılaştırmalı 
analiz, hedef 
şirket yönetim 
kadrosunun 
kalitesi, referans 
konuşmaları, 
finansal analiz 
ve değerleme 
çalışması  

 Yatırım 
raporunun 
hazırlanması ve 
yönetim 
kuruluna 
sunulması  

 

 
 Hedef şirket ile 

Niyet 
Mektubu’nun 
müzakere 
edilmesi ve 
prensip 
anlaşmasına 
varılması 

 Danışmanlarla 
birlikte detaylı 
inceleme süreci 

 Bankalarla 
finansman ön 
görüşmelerinin 
yapılması 
(ihtiyaç halinde) 

 Hisse alım 
anlaşması ve 
ortaklık 
anlaşmasının 
imzalanması 

 Kapanış (işlemin 
tamamlanması) 

 

 
 Yönetim kurulu 

ve İcra kurulu 
seviyesinde 
kurumsal 
stratejinin 
geliştirilmesi 

 Kurumsal 
yönetim 
kriterlerinin 
geliştirilmesi 

 Finansal 
denetim 
süreçlerinin 
oluşturulması 

 Denetim 
komitesinin 
oluşturulması 

 Yatırımcı 
ilişkileri  

 Detaylı yönetim 
raporlarının 
oluşturulması  

 

 
 Halka arz 
 Stratejik 

yatırımcıya satış 
 Finansal 

yatırımcıya satış 
 Kurucu 

ortaklara geri 
satış 

Değerlendirme 
ve onay 
aşaması 

Finansman ve 
işlemin kapanışı 

Kapanış sonrası 
işlemler 

Yatırımdan  
çıkış 

Yatırım sürecinin  
her aşamasında  
proaktif yönetim  

YATIRIM KOMİTESİ  
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YATIRIM FELSEFESİ  

Bağlı ortağı olan EGC Enerji Girişim ve 
iştiraki olan EGC Tarım Girişim projeleri 
dahil olmak üzere, şirketin portföy 
yöneticisi EGC Portföy Yönetimi tarafından 
raporlama döneminde incelenen toplam 
21 adet yatırım projesinin 14 adedi 
elenmiş, 1 adedi ise yatırıma 
dönüştürülmüştür. 6 adet projenin 

fizibilite  çalışmaları halen devam 
etmektedir. Ayrıca, yıl içinde daha önce 
gerçekleşen 2 projeden çıkış yapılmıştır.   
 
Raporlama döneminde incelenen 
projelerin sektörel dağılımı aşağıdaki 
grafikte gösterilmektedir. 
 

2015 Yılında Değerlendirilen Projeler 

YATIRIM FELSEFESİ 

EGC Tarım Girişim 

Tarımsal Ürünler 

Hayvancılık 

Gıda 

EGC Enerji Girişim 

Enerji  

Egeli & Co. Yatırım Holding 

Tarımsal Ürünler 

Hayvancılık 

Gıda 

Gayrimenkul 

Hizmet 
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FİNANS 
Finansal konsolidasyon 
amaçlı yatırım projeleri 

GAYRİMENKUL/ 
ALTYAPI 

Tarım ve enerji odaklı 
altyapı projeleri  

ÖZEL DURUM 
YATIRIMLARI 

Potansiyelinin altında 
değerlenen varlıklar 

ENERJİ 
Yeni kurulan veya 
faaliyette bulunan 

tesisler 

ENERJİ 
Yeni kurulan veya 
faaliyette bulunan 

tesisler 

TARIM 
Topraktan rafa gıda 
değer zincirinin  her 

aşaması 

TEKNOLOJİ  
Bilgi teknolojileri ev 
telekomünikasyon 

alanlarında yenilikçi ve 
büyüme odaklı şirketler 

Egeli & Co. Yatırım Holding, ana sözleşmesinde tanımlı olan ve faaliyet konusuna giren 
tüm alanlarda direkt olarak yatırım yapabilmekle birlikte, lider sermayedarı olduğu 
iştiraki ve bağlı ortaklığının yaptığı yatırımlar vasıtasıyla dolaylı olarak yukarıdaki 
grafikte belirtilen sektörlerde yatırım yapmakta ve bu alanları yatırım stratejisinde ön 
plana çıkarmaktadır. 

Yatırım Alanları  
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Egeli & Co. 
Yatırım 
Holding  

 GSYO 
 Yatırım Alanı: 

Tarım 
 Halka Açık  
 BIST Kodu: 

EGCYO 

YATIRIM TABLOSU  
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 GSYO 
 Yatırım Alanı: 

Enerji-Altyapı 
 Halka Açık  
 BIST Kodu: 

EGLYO 

 
 

EGC Enerji 
Girişim 

 

%84,03  
Bağlı Ortak   

 Gayrimenkul 
geliştirme 

 Yatırım Alanı: 
Gayrimenkul 

 

 
EGC  

Gayrimenkul 
 

%50,00  
İştirak 

 
EGC  Tarım 

Girişim 
 

%14,38  
İştirak 
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 Arazi toplulaştırma,  

ürün yetiştiriciliği,  
 Süt ve et üretimi için 

koyun yetiştiriciliği, 

 

Batı Tarım 
Şenyayla  

 
 

%100,00  
Bağlı Ortak 

 
 Süt üretimi için 

büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliği, 

 

Doğa 
Tarım 

 
 

%100,00  
Bağlı Ortak 

 
 Organik süt üretimi 

için büyükbaş 
hayvan yetiştiriciliği, 

 

Tolina 
Tarım 

 
 

%43,61 
İştirak 
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 Süt üretimi için 

büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliği, 

 

Yaprak 
Süt Çiftliği 

 
 

%5,63  
Bağlı Men. Kıy. 

 
 Jeotermal kaynaklı 

ısı ve elektrik 
enerjisi üretimi,  

 

Karesi 
Jeotermal 

 
 

%50,00  
İştirak  

 
 Jeotermal, doğalgaz 

ve hidroelektrik 
kaynaklarla enerji 
üretimi 

 

Enda 
Enerji 

 
 

%3,17  
Bağlı Men. Kıy. 

 
 Anahtar teslimi 

enerji çözümleri  

 

EGC  
Enerji 

 

 

%100,00 
Bağlı Ortak 
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Tarım Yatırımları  

BATI TARIM  
Denizli 
 
ŞENYAYLA KOYUN ÇİFTLİĞİ 
Denizli  
 
DOĞA TARIM 
Denizli  
 
TOLİNA TARIM 
İzmir 
 
YAPRAK SÜT ÇİFLİĞİ 
Balıkesir 

YATIRIM HARİTASI 
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Enerji Yatırımları  
EGC ENERJİ  
İstanbul 
Antalya 
 
ENDA ENERJİ  
Balıkesir 
Mersin 
Antalya 
Aydın  
Çanakkale 
İzmir 
Adana 
 
KARESİ JEOTERMAL 
Balıkesir 
 
 

Gayrimenkul Yatırımları  
EGC GAYRİMENKUL 
İstanbul 
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 GSYO 
 Yatırım Alanı: 

Tarım 
 Halka Açık  
 BIST Kodu: 

EGCYO 

 
 Arazi toplulaştırma,  

ürün yetiştiriciliği,  
 Süt ve et üretimi için 

koyun yetiştiriciliği, 

 

Batı Tarım 
Şenyayla  

 
 

%100,00  
Bağlı Ortak 

 
 Süt üretimi için 

büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliği, 

 

Doğa 
Tarım 

 
 

%100,00  
Bağlı Ortak 

 
 Organik süt üretimi 

için büyükbaş 
hayvan yetiştiriciliği, 

 

Tolina 
Tarım 

 
 

%43,57  
İştirak 

 
 Süt üretimi için 

büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliği, 

 

Yaprak 
Süt Çiftliği 

 
 

%5,63  
Bağlı Men. Kıy. 

 
EGC  Tarım 

Girişim 
 

%14,38  
İştirak 

EGC TARIM GİRİŞİM  
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Payları EGCYO koduyla Borsa İstanbul’da 
işlem görmekte olan Egeli & Co. Tarım 
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
(“EGCYO” veya “EGC Tarım Girişim”), 
Türkiye’nin ilk ve tek tarım temalı girişim 
sermayesi şirketidir.  
 
1994 yılında kurulan şirket, 2004 yılının 
sonunda Egeli & Co. Finansal Hizmetler 
Grubu bünyesine dâhil olmuştur.   
 
Tükenen ya da yanlış kullanılan doğal 
kaynaklar, yok edilen çevre ve gıdalara 
dayalı hastalıklar; gelecekte en önemli 
konunun temel gıdaların temini olacağı 
gerçeğini gözler önüne sermekte 
dolayısıyla tarım sektörünün önemini 
ortaya koymaktadır. Türkiye’nin coğrafi 
konumundan kaynaklanan tarımsal 
avantajları ile birlikte, tarım sektöründe 
yaşanan yapısal dönüşümler, teşvikler, 
artan yatırım potansiyelleri son 
zamanlarda sektörde kurumsallaşmaya 
yönelik çalışmaları gerektirmektedir.  
 
EGC Tarım Girişim sektördeki 
kurumsallaşma eksiğini görerek yola çıkmış 
ve yatırımcılara parlayan Türkiye tarım 
sektöründeki büyüme potansiyelini 
değerlendirme fırsatı sunmak üzere 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
 

EGC Tarım Girişim, tarımda sürdürülebilir 
getiri vadeden alanlara yatırım yaparak 
hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı 
hem de bütün paydaşları için katma 
değer yaratmayı kendine amaç 
edinmektedir. EGC Tarım Girişim, 
çalışmalarını şeffaf, sürekli büyüme odaklı 
ve güvenli bir şekilde tabana yaymayı 
hedeflemektedir. Şirket stratejik 
kararların yönetiminde, etkin kontrol 
sağlayan köklü bir kurumsal yönetim 
sistemine sahiptir. 
 

EGC Tarım Girişim yatırım portföyünde 
bulunan yatırımlar;  
 

 Batı Tarım  

 (Şenyayla Koyun Çiftliği Dahil)  

 Doğa Tarım  

 Tolina Tarım 

 Yaprak Süt Çiftliği’dir. 

Hakkında 
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Denizli’de faaliyet gösteren Batı Tarımsal 
Yatırımlar A.Ş.’nin (“Batı Tarım”), faaliyet 
alanı; 

 Küçükbaş hayvancılık (Şenyayla 

Koyun Çiftliği) ve 

 Toplulaştırdığı alanlarda  ürün 

yetiştiriciliğidir.  

 

Mart 2011’de Egeli & Co. Yatırım Holding 
tarafından kurulan Batı Tarım hisselerinin 
%90,99’u Haziran 2011’de EGC Tarım 
Girişim tarafından devralınmıştır. Kalan 
%9,01 oranındaki hissenin de Eylül 
2012’de devredilmesiyle Batı Tarım’ın tüm 
payları EGC Tarım Girişim altında 
toplanmıştır. 
 

Şenyayla Koyun 
Çiftliği 

Batı Tarım altında bulunan Şenyayla 
Çiftliği, etçi ve sütçü hayvan ırklarından 
koyun sütü ve eti üretimi, anaç koyun 
üretimi ve satışı alanlarında faaliyet 
göstermektedir. 
 
Batı Tarım, Denizli Baklan Şenyayla’da, 
yaklaşık 4,8 milyon TL yatırım ile 
gerçekleştirdiği et ve süt koyunculuğu 
yatırımı için, yatırımın başlangıç aşaması 
olan Temmuz 2013’de Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
tarafından ilan edilip, yönetilen ve Avrupa 

Birliği (AB) tarafından desteklenen 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım 
Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 
Programı kapsamında 1,6 milyon TL’lik 
hibeye hak kazanmıştır. 
 
Kazandığı hibe ile süt ve et koyun 
çiftliğinin yatırımlarına hızlı bir şekilde 
başlamıştır. En yakın yerleşim yerine 10 
km. uzaklıkta olan bir bölgede rekor 
sayılacak bir sürede devasa bir yatırım 
gerçekleştirmiştir. Çiftlik projesinde, 
yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerinde 
kurulan tesisin inşaat bölümü hibenin 
açıklanmasından beş ay sonra Aralık 
2013’te, ekipmanların kurulumu ise Ocak 
2014’te tamamlanmıştır. Altyapı, tesis, 
çiftlik, ekipman ve makine alımları ile 
hibe tutarını kullanan Batı Tarım, 
planladığı gibi Mart 2014 sonunda 300 
adet ilk parti koyunun alımı ile çiftliğin 
operasyona başlamasını sağlamıştır. 
 
Çiftlik arazisi üzerinde her biri 300 anaç 
veya 600 kuzu kapasiteli 6 adet ağıl, yem 
depoları ve silajlık, süt üretim tesisi, 
yönetim binası, çoban evleri, veteriner 
evi ve sosyal tesisler bulunmaktadır. 
 
Çiftliğin süt satışları Denizli’de faaliyet 
gösteren mandıralara, kuzu satışları ise 
et entegre tesislerine yapılmaktadır. 
2015 yılı içinde ilave anaç koyun 
alımlarının gerçekleştirilmesi ile sürünün 
yıl içerisinde süt verebileceği bir üreme 

EGC TARIM GİRİŞİM YATIRIMLARI 

BATI TARIM 
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ŞENYAYLA KOYUN ÇİFTLİĞİ  

Süt ve et üretimi 
için koyun yetiştiriciliği 
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programı devreye alınmıştır. Sürü 
gelişimini kontrol altında tutarak kesintisiz 
süt üretimi elde eden çiftlikte, etkin, primli 
ve verimli süt satışı gerçekleştirilmesine 
yönelik adımlar atılmıştır. Ayrıca bu 
programla süt satış kalemine ek olarak, 

çiftliğe ek gelir sağlayan yün, gübre ve 
anaç hayvan satışları da olumlu 
etkilenmiştir.  
 
Çiftlikte süt ırklarından Sakız ve Tahirova 
bulunurken, etçi ırklardan Merinos cinsi 
koyunlar bulunmaktadır. Çiftlikte 2015 
yılı sonunda 388 adet sakız, 352 adet 
Tahirova cinsi olmak üzere toplam 740 
adet süt koyunu, 465 adet Merinos, 10 
adet Ramlıç cinsi olmak üzere 475 adet 
et koyunu, 159 adet kuzu, 57 adet koç 
olmak üzere sürü sayısı toplam 1.431 
adete ulaşmıştır .   
 
Doğan kuzular ve satılan kuzular dikkate 
alındığında çiftlik, yıl boyunca ortalama 
2.000 hayvan büyüklüğünde bir sürüye 
ev sahipliği yapmıştır . 

EGC TARIM GİRİŞİM EGC TARIM GİRİŞİM YATIRIMLARI - BATI TARIM devamı 

* 2015 yılında verilen sürü sayısı, anaçların reform edilmesi ile sürü ıslah çalışmalarını içermektedir.  

1,431 

1,961 

1,614 

477 

Toplam Sürü Sayısı 

* Ara.2015 

Ara.2015 

Ağu.2014 

Nis.2014 

Toplam Sürü Dağılımı 
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kekik ekilen arazilere ilave olarak yeni 
arazilerin de kekik ekimi için ayrılması 
planlanmaktadır.  Hedef 5-7 yıl içerisinde 
Batı Tarım’ın sahip olduğu ekilebilir 
arazilerin tamamında kekik üretimine 
geçmektir. Susuz tarıma uygun olan kekik, 
bir kere ekildikten sonra beş ile yedi sene 
arasında hasat verdiği için düşük ekim 
maliyetine sahiptir. Bu nedenle kekik 
üretimi, ekim faaliyetlerinde kârlılık 
açısından önemli derecede iyileştirmelere 
yol açacaktır . 

 
Hak kazandığı hibe tutarı ile bölgedeki en 
yüksek miktarda hibeyi alan Batı Tarım’ın, 
28 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiği 
yönetim kurulu toplantısında “Kısmi 
Bölünme” işlemine başlanmasına  karar 
verilmiş ve küçükbaş hayvancılık 
faaliyetleri ile tarımsal üretim 
faaliyetlerinin  iki ayrı şirket altında 
yapılandırılması süreci başlamıştır.  
 

Bölünmeden sonra  2016 yılında arazi 
toplulaştırma ve ekim faaliyetleri 
büyüyerek devam edecektir.  

Batı Tarım hissedarlarına uzun süreli getiri 
sağlamakla beraber, bulunduğu bölgenin 
gelişmesine ve bölgede refahı ve istihdamı 
artırarak ekonomiye katkı sağlamaktadır. 
Bu doğrultuda, faaliyet bölgesinde yarım 
yüzyıldır işlenmemiş tarlaları tapu, veraset 
ve/veya vekâlet alma yöntemleri ile 
toplulaştırılarak tarımsal ekonomiye 
kazandırma girişimi sürmektedir. Batı 
Tarım, toplulaştırma amacı ile alımını 
gerçekleştirdiği işlenmemiş arazilerde 
altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek, 
doğru teknolojiyi, en etkin şekilde bölgeye 
getirmektedir.  
 
Batı Tarım’ın  ekilebilir arazi geliştirme 
projesi kapsamında 2015 yıl sonu itibarıyla 
yaklaşık 1.200 dekar arazisi bulunmaktadır 
ve bu alanlarda arazi ıslah çalışmalarının 
büyük kısmı tamamlanmıştır. 
 
2015 yılı boyunca yem ve sezonluk ürün 
ekimini sürdüren Batı Tarım, 2013-2014 
döneminde 685 dekar  ekim 
gerçekleştirmişken, 2014-2015 döneminde 
ise 610 dekar  ekim yapmıştır. Ayrıca 
arazilerin bir kısmında ceviz ve badem 
ekimi gerçekleştirilmiştir.  Bununla beraber 
2014-2015 döneminde deneme amaçlı 110 
dekar kekik ekimi gerçekleştirilmiş olup 
başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Tarımsal 
faaliyet alanında geçtiğimiz sezon 
başlatılan kekik üretimi artırılarak devam 
ettirilecektir. Bu kapsamda geçen sezon 

Arazi Toplulaştırma ve Ürün Yetiştiriciliği 

Egeli & Co. Yatırım Holding 2015 Faaliyet Raporu > Yatırımlar 

Batı Tarım’ın arazi toplulaştırma ve  ürün 

yetiştiriciliği faaliyetleri kapsamında 

2015 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 1.200 

dekar arazisi  bulunmaktadır  
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Eylül 2010 tarihinde kurulan ve büyükbaş 
hayvancılık ile süt üretimi gerçekleştiren 
Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama 
San. ve Tic. A.Ş. (“Doğa Tarım”), 
hisselerinin %90,05’i Haziran 2012’de kalan 
%9,95’i Temmuz 2013’te EGC Tarım Girişim 
tarafından satın alınmıştır. 
 
Şirketin amacı modern teknoloji ve alt 
yapısını kullanarak ithal edilen yüksek 
verimli hayvanlar ile sağlıklı ve verimli süt 
üretimini gerçekleştirmektir.  
 
600 baş sağmal hayvan bulundurma 
ruhsatına sahip olan Doğa Tarım, 
Hastalıklardan Ari İşletme Belgesi ve 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
raporuna sahip olan ve AB’ye süt ve süt 
ürünleri ihracatı amacıyla T.C. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı bir 
süt çiftliğidir.  
 
2011 yılının Haziran ayında ABD’den ithal 
ettiği 220 baş Holstein cinsi gebe düve ile 
faaliyete başlayan çiftliğin altyapısı 2012 
yılında tamamlanmıştır. 
 
Kurulduğu zamandan itibaren toplam 6,2 
milyon TL yatırım yapılmıştır. Bu tutarın 
3,4 milyon TL’si EGC Tarım Girişim 
tarafından gerçekleştirilen ve sağmal 
hayvan kapasitesini 600 başa çıkaran 
büyüme yatırımında kullanılmıştır. 
2014 yıl içinde kapasitenin 300 baştan 600 
başa ulaşması için gerekli altyapı 

çalışmaları bitmesi ile 2015 Ekim ayında 
ilave yaklaşık 200 adet gebe düvenin 
ithalat işlemleri ve çiftliğe girişi 
gerçekleştirilmiştir.   
 
Kapasite artırma çalışmaları sonucunda, 
2015 yıl sonu itibariyle çiftlikte 327’si 
sağmal olmak üzere toplam 808 baş 
hayvan bulunmaktadır.  
 

 
Gerçekleştirilen kapasite artış yatırımı ile 
Doğa Tarım için ön görülen ilk faz gelişme 
yatırımları tamamlanmış bulunmaktadır.   
 
2016 yıl sonunda ek hayvan ithalatı ve 
sürünün organik büyümesi ile sürü 
sayısının 600’ü sağmal olmak üzere 1.200 
baş hayvana ulaşılması planlanmaktadır.   
 
2013-2014 yılında toplamı sırasıyla 
1.967.220 ve 2.841.770 litre süt üretimi 
gerçekleştiren şirket, 2015 yılında toplam 
4.073.471 litre süt üretmiştir. 
 

DOĞA TARIM  

EGC TARIM GİRİŞİM YATIRIMLARI 

808 

777 

536 
 

Toplam Sürü Sayısı 

Ara.2015 

Ara.2014 

Ara.2013 
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DOĞA TARIM  

Hastalıklardan Ari İşletme  
Belgesi ve AB uyum sertifikasıyla  

yüksek kalitede süt üretimi 
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EGC TARIM GİRİŞİM EGC TARIM GİRİŞİM 

Doğa Tarım arazileri üzerinde 600 
kapasiteli sağmal ahırlar ile birlikte, revir 
ahırı, 135 kapasiteli genç düve ahırı, 400 
buzağı kapasiteli buzağı kulübeleri, 160 baş 
kapasiteli gebe düve ve kurudaki inek ahırı, 
sağım hane, idari bina, yem depoları, gübre 
çukurları, gezinti alanları ve ot depoları 
bulunmaktadır. 
 
Doğa Tarım, kendi sürü büyümesi sonucu 
mevcut durumda 2-3 aylıkken satılmakta 

EGC TARIM GİRİŞİM EGC TARIM GİRİŞİM YATIRIMLARI - DOĞA TARIM devamı 

4.073.471 

2.841.770 

1.967.220 

Toplam Süt Üretimi (lt) 

2015 

2014 

2013 
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olan erkek buzağıları, kendi tesisleri 
içinde besi amacıyla büyütüp, 
faaliyetlerine besiciliği de eklemeyi 
planlamaktadır.  Bu kapsamda ilk 
aşamada, kendi sürüsüyle besi için 
ayrılabilecek erkek buzağı miktarı 
dikkate alınarak yaklaşık 350 başlık bir 
besi ahırı projesinin fizibilite çalışmaları 
tamamlanmıştır. Yapılan çalışmaların 
sonuçları proje finansmanı sağlanması 
amacıyla bazı bankalarla 
görüşülmektedir.  
 
94,5 dekar üzerinde bulunan ve arazileri 
kapasite artırımına elverişli bir konuma 
sahip olan Doğa Tarım için öngörülen 
ikinci faz genişleme planları içerisinde 
orta vadede, mevcut ancak 
kullanılmayan arazilerin ve satın alınacak 
ilave araziler üzerine 600 baş sağmal 
kapasiteli mevcut tesisin benzerinin inşa 
edilmesi bulunmaktadır.  
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EGC TARIM 

2007-2011 yılları arasında faaliyetine ara 
vermiş olan Hacaloğlu Tarım Hayvancılık 
ve Turizm Yatırımları San. Tic. Ltd. Şti. 
tarafından İzmir’in Bayındır ilçesinde 250 
baş sağmal kapasitesi olan Tolina Tarım 
Hayvancılık ve Gıda ürünleri Tic. San. 
A.Ş.’nin (“Tolina Tarım”) hisselerin 
%43,57’si Ekim 2012 tarihinde EGC Tarım 
Girişim tarafından satın alınmıştır.  
 
Tolina Tarım’a ortak olunmasının ardından 
işletmenin tekrar faaliyete geçmesi 
amacıyla modernizasyon çalışmaları 
tamamlanmış ve 200 baş gebe düve 
ithalatı gerçekleştirilmiştir.   
 
Şubat 2013 itibarıyla ithal edilen 
hayvanların çiftliğe girişi ve millileştirilmesi 
tamamlanarak, süt üretimine geçilmiş, 
kısa bir sürede çiftlik ekonomiye tekrar 
kazandırılmıştır.  
 
Tolina Tarım, iki yıldan kısa bir sürede hem 
Hastalıklardan Ari İşletme statüsü 

kazanmış, hem de çiftliğin ve çiftlikte 
üretilen sütün AB standartları taşıdığı 
tespit edilerek, Türkiye’nin sayılı AB onaylı 
süt çiftlikleri arasına adını yazdırmıştır.  
 
Mevcut iş planı çerçevesinde son olarak, 
organik üretim sertifikasyon işlemlerini 
tamamlayarak organik süt üretimi için 
gerekli olan sertifikayı da 4 Ağustos 2015 
tarihinde almıştır.  
 
Bu anlamda, Tolina Tarım endüstriyel süt 
üretiminde en önemli ve en yüksek 
düzeydeki üç sertifikasyonun tamamına 
sahip olarak çok önemli bir başarıya imza 
atmıştır.    
 
2015 yıl sonunda 169’u sağmal olmak 
üzere toplam 346 baştan oluşan sürü 
sayısına ulaşan çiftlik modern hayvancılık 
teknikleri ışığında faaliyetlerine hız 
kesmeden devam etmektedir.  

TOLİNA TARIM 

346 

313 

266 

Toplam Sürü Sayısı 

Ara.2015 

Ara.2014 

Ara.2013 

EGC TARIM GİRİŞİM YATIRIMLARI 
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TOLİNA TARIM 

Hastalıklardan Ari İşletme  
Belgesi ve AB uyum sertifikasıyla  

organik süt üretimi 
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EGC TARIM GİRİŞİM YATIRIMLARI - TOLİNA TARIM devamı 

Tolina Tarım, 2013-2014 yılında sırasıyla 
toplam 1.176.746 ve 1.242.635 litre süt 
üretimi gerçekleştirirken, 2015 yılının ilk 
12 ayında toplamda 1.430.071 litre  süt 
üretmiştir. 
 

1.430.071 

1.242.635 

1.176.746 

Toplam Süt Üretimi (lt) 

2015 

2014 

2013 

Tolina Tarım’ın mevcut tesis kapasitesi 250 
baş sağmala kadar olup, orta vadede 
lojistik olarak uygun mesafe sınırları içinde 
olacak şekilde yeni bir tesis yatırımı ile 
kapasitesinin artırılması 
hedeflenmektedir. 
 
Tolina Tarım’ın sermayesi 18 Aralık 2015 
tarihinde 3.125.000 TL’den 3.660.000 TL’ye 
çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen sermaye 
artışı sonrasında EGCYO’nun Tolina 
Tarım’daki payı %43,61 olmuştur. 
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EGC TARIM GİRİŞİM YATIRIMLARI - TOLİNA TARIM devamı 
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EGC TARIM GİRİŞİM EGC TARIM GİRİŞİM 

Borsa İstanbul’da işlem gören Yaprak Süt ve 
Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
(“Yaprak Süt  Çiftliği”) yüksek verim ve 
üstün kaliteli çiğ süt üretimi 
gerçekleştirmek üzere, 1994 yılında 
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 
kurulmuştur. “Hastalıklardan Arılık 
Sertifikası” bulunan çiftlik, 2010 yılında ise 
“Onaylı Süt Çiftliği” belgesi ile Avrupa 
Birliği standartlarına uygun üretimini 
belgelemiştir. 
 
EGC  Tarım Girişim’in  Eylül 2015 itibari ile 
%5,63 oranında hissesinin bulunduğu 
çiftlik, 788’i sağmal olmak üzere 1.837 
hayvan mevcudu ile faaliyetine devam 
etmektedir. Sürüde özellikle dünya pedigri 
(secere) kayıtlarında ilk 100 arasında yer 
alan boğalar tercih edilmekte, bu yolla 
genetik özellikleri mümkün olduğunca 
birbirine yakın hayvanlardan oluşan bir 
sürü elde edilmektedir. 
 
1998 yılından günümüze kadar oluşturulan 
pedigri kayıtlarıyla Avrupa Birliği 
standardının Türkiye’deki ilk uygulayıcısı ve 
ülkemizdeki en eski ve en geniş veri 
tabanına sahip işletmesi olmuştur.  
 
Ayrıca bu amaç doğrultusunda, ülkemizde 
ilk kez uygulanan sürdürülen embriyo 
transferi çalışmaları 2005 yılından beri 

devam etmektedir.  
 
1994’de “sağlıklı hayvan sağlıklı süt 
sağlıklı ürün” ilkesi ile yola çıkan, Yaprak 
Süt Çiftliği, başarısını güçlü teknik 
kadrosundan, 15 yıllık sektör 
tecrübesinden, araştırma departmanının 
istikrarlı başarısından ve çalışanlarından 
almaktadır.  
 
Süt üretimini en yüksek seviyelere 
getirmek ve bunu korumak amacı ile 
çalışan Yaprak Süt Çiftliği’nin halihazırda 
hayvan başı günlük süt verimi ortalaması 
35 kg., inek laktasyon süt verimi ise 
ortalaması 10.500 kg.’dır.  
 
İşletmenin kısa dönemdeki ilk hedefi 
günlük süt verimi ortalamasını Avrupa ve 
Amerika standartları doğrultusunda 40 
kg.’a yükselterek ve laktasyon süt verimi 
ortalamasını da 13.000 kg'a ulaşmaktır.   

YAPRAK SÜT ÇİFTLİĞİ 

EGC TARIM GİRİŞİM 
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EGC TARIM GİRİŞİM YATIRIMLARI 

1.837 

1.774 

1.698 

Toplam Sürü Sayısı 

Ara.2015 

Ara.2014 

Ara.2013 
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 Gayrimenkul 
geliştirme 

 Yatırım Alanı: 
Gayrimenkul 

 
EGC  

Gayrimenkul 
 

%50,00  
İştirak 

EGC TARIM GİRİŞİM 

 
 Jeotermal kaynaklı 

ısı ve elektrik 
enerjisi üretimi,  

 

Karesi 
Jeotermal 

 
 

%50,00  
İştirak  

 
 Jeotermal, doğalgaz 

ve hidroelektrik 
kaynaklarla enerji 
üretimi 

 

Enda 
Enerji 

 
 

%3,17  
Bağlı Men. Kıy. 

 
 Anahtar teslimi 

enerji çözümleri  

 

EGC  
Enerji 

 
 

%100,00 
Bağlı Ortak 

EGC GAYRİMENKUL 

Hakkında 
 EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım 

A.Ş. (“EGC Gayrimenkul”) Mart 2014’te, 

gayrimenkul sektöründeki yatırım 

fırsatlarını değerlendirmek amacı 

kurulmuştur. 2008 yılından bu yana konut, 

ofis ve ticari gayrimenkullerde yaşanan 

gelişmelerle Türk Gayrimenkul Sektörü 

güçlü bir performans sergilemiştir. Son üç 

yılda yukarı doğru yönünü bozmayan kira 

getirileri ve perakende satış fiyatlarındaki 

artış bu performansı desteklemiştir. 

Gelecekte ise özellikle merkezi bölgelerde 

bulunan ticari ve konut alanları 

yatırımcıların ilgisini çekecek, sektör 

böylece beklenilen genel durgunluğu 

aşmanın yollarını bulacaktır. Son on yılda 

Türk Ekonomisinin önemli unsurlarından 

olan emlak piyasası, gelecekte de aynı 

önemini koruyacaktır. Türk Gayrimenkul 

Sektöründeki oyuncular ise uluslararası 

ortaklarla yapacakları girişimler sonucunda 

ortaya çıkaracakları yeni ürün ve fırsatlarla 

kendilerini farklılaştırma yoluna gidecek ve 

bu fırsatları en iyi şekilde 

değerlendirecektir.  Bu doğrultuda, 

gelişmeleri doğru şekilde okuyabilen Egeli 

& Co. Grubu, Batı Avrupalı yatırımcılardan 

da gelen gayrimenkul sektöründe birlikte 

yatırım yapma talepleri doğrultusunda, 

EGC Gayrimenkul 'ün kuruluş çalışmaları 

tamamlanmış ve sektördeki orta ve uzun 

vadede paydaşlarına yüksek getiri 

sağlayacak gayrimenkul alanlarındaki 

projeleri değerlendirmeye başlamıştır.    
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EGC GAYRİMENKUL 

Orta ve uzun vadede   
gayrimenkul alanında  

yüksek getiri sağlayan projeler 
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 GSYO 
 Yatırım Alanı: 

Enerji-Altyapı 
 Halka Açık  
 BIST Kodu: 

EGLYO 

 
EGC  Enerji 

Girişim 
 

%84,03  
Bağlı Ortak   

EGC TARIM GİRİŞİM 

 
 Jeotermal kaynaklı 

ısı ve elektrik 
enerjisi üretimi,  

 

Karesi 
Jeotermal 

 
 

%50,00  
İştirak  

 
 Jeotermal, doğalgaz 

ve hidroelektrik 
kaynaklarla enerji 
üretimi 

 

Enda 
Enerji 

 
 

%3,17  
Bağlı Men. Kıy. 

 
 Anahtar teslimi 

enerji çözümleri  

 

EGC  
Enerji 

 
 

%100,00 
Bağlı Ortak 
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Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. (“EGLYO” veya “EGC Enerji 
Girişim”), ekonomik büyüme ve buna bağlı 
olarak sosyal refahı yükseltmek için önemli 
olan enerji ve altyapı sektörü başta olmak 
üzere yüksek değer yaratma potansiyeli 
olan sektörlerdeki yatırım fırsatlarını en iyi 
şekilde değerlendirerek, gerek yerli gerek 
yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara 
bu sektörlerdeki büyüme potansiyelini 
şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda 
değerlendirme imkânı sağlamaktadır.  
 
Payları EGLYO koduyla Borsa İstanbul’da 
işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından düzenlenen ve denetlenen EGC 
Enerji  Girişim, Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. hisselerinin 3 Temmuz 2012’de Egeli & 
Co. Yatırım Holding tarafından 
devralınması ile Egeli & Co. Finansal 
Hizmetler Grubu’na dahil olmuştur.  
 
Aralık 2012’de dönüşümün 
tamamlanmasıyla Egeli & Co. Yatırım 
Holding altında yer alan enerji yatırımları 
EGC Enerji Girişim tarafından devralınmış 
ve şirket tarafından enerji-altyapı yatırım 
portföyünü geliştirmeye yönelik şirket 
satın alımları gerçekleştirilmiştir.  
Ülkenin kalkınma politikaları içinde hayati 
önem taşıyan enerji sektörü gelişen 
ekonomilerin en önemli destekçisidir. Bu 
doğrultuda, EGC  Enerji Girişim enerji 
sektöründe atıl, kısıtlı ve tükenmekte olan 
doğal kaynaklardan en etkin ve çevreci 
şekilde yararlanarak, artan enerji talebini 

karşılamak üzere doğru ve sürdürülebilir 
yatırımlar gerçekleştirirken, her geçen 
gün daha fazla sayıda uzun vadeli iş 
fırsatlarına odaklı yatırımcıyı kendisine 
çeken altyapı sektöründe, temel 
hizmetlerin yeterli, hızlı, etkin, kaliteli ve 
adaletli bir biçimde sunulmasını 
sağlamak amacı ile projeleri hayata 
geçirmektedir. 
 
EGC Enerji Girişim yatırım portföyünde 
bulunan yatırımlar;  
 

 Karesi Jeotermal  

 Enda Enerji ve 

 EGC Enerji’dir. 

Hakkında 
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EGC TARIM GİRİŞİM 
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EGC TARIM GİRİŞİM 

Jeotermal enerji, başlangıçta sadece 
kaplıca amaçlı kullanılırken günümüzde 
geniş kullanım alanları sunan bir enerji 
türüne dönüşmüştür.  
 
Jeotermal elektrik üretimindeki büyüme ve 
gelişme son 40 yıl içinde önemli derecede 
artış göstermiştir. Gelecekte, jeotermal 
kaynaklı ısı ve elektrik enerjisi üretiminin 
büyük önem taşıyacağı artık tüm dünyada 
kabul görmektedir. Jeotermal enerji 
sektörüne yapılan yatırımlar da gün 
geçtikçe artmaktadır.  
 
Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği 
Strateji Belgesi’ne göre, Haziran 2013 
itibarı ile 162,2 MW olan Türkiye’deki 
jeotermal kurulu gücün, 2023 yılına kadar 
600 MW’a ulaştırılması hedeflenmektedir. 
 
Bu veriler ışığında, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını yatırım alanları arasında 
değerlendiren Egeli & Co. Finansal 
Hizmetleri Grubu, 24 Şubat 2011 tarihinde 
Egeli & Co. Yatırım Holding ve NRG 
Enerji’nin oluşturduğu konsorsiyum ile 
MTA tarafından düzenlenen Balıkesir-
Bigadiç-Adalı- Çeribaşı ve Balıkesir-Balya-
Ilıca jeotermal saha ihalelerini kazanmıştır. 
İhaleyi takiben, Egeli & Co. Yatırım Holding 
ve NRG Enerji’nin %50 ortaklığında 

480.000TL’lik sermaye ile kurulan Karesi 
Jeotermal Enerji Üretim  İnşaat San. ve 
Tic. A.Ş. (“Karesi Jeotermal”) ‘nin 
sermayesi Nisan 2012’de 960.000TL’ye 
çıkartılmıştır.  
 
Eylül 2012’de söz konusu iki jeotermal 
işletme ruhsat alanında “Jeotermal 
Potansiyel Geliştirme Olanakları 
Araştırma Projesi” amacıyla jeolojik ve 
jeofizik çalışmalar yapılmış ve her bir alan 
için rapor hazırlanmıştır. 
 
Bu raporlar kapsamında her iki sahada da 
sondaj çalışmalarına başlanması 
planlanmaktadır.  

KARESİ JEOTERMAL 

EGC TARIM GİRİŞİM EGC ENERJİ GİRİŞİM YATIRIMLARI 
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KARESİ  JEOTERMAL 

Balıkesir-Bigadiç-Adalı- Çeribaşı ve  
Balıkesir-Balya-Ilıca jeotermal sahası  
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EGC TARIM GİRİŞİM 

EGC Enerji  Girişim, 31 Aralık 2012 tarihinde 
tamamlanan şirket statüsü dönüşümünün 
hemen ardından, enerji yatırımları 
portföyünü oluşturmak amacıyla Ocak 
2013’de  Enda Enerji Holding A.Ş. (“Enda 
Enerji”) hisselerinin %4,2’sine karşılık gelen 
payları devralmıştır. 2015 yıl sonu itibari ile 
Egeli & Co. Yatırım Holding’in payı 
%3,17’dır. 
 
1993 yılından beri enerji sektöründe 
faaliyet göstermekte olan Enda Enerji, 
100’ü aşkın Egeli sanayici ve iş adamı 
tarafından kurulmuştur. Ege ve Akdeniz 
bölgesinde, başta yenilenebilir enerji 
olmak üzere yatırımcı sıfatı ile her türlü 
üretim teknolojilerinin yanı sıra; enerji 
yatırımı projeleri geliştirmek, yatırımları 
gerçekleştirmek, üretim santrallerini 
işletmek ve enerji ticareti yapmaktadır. 
Enda 2004 yılından itibaren serbest tüketici 
kapsamına giren özel ve tüzel kişilere 
elektrik enerjisi temin etmektedir. Hem 
yenilenebilir kaynaklardan elektrik 
üretmesi, hem de doğalgaz santrallerine 
sahip olması sayesinde kesintisiz elektrik 
üretebilmekte, böylece tüketicilere yıl 
boyunca uygun birim fiyattan elektrik 
tedarik edebilmektedir. Enerji sektöründe 
sağlam bir konum elde etmeye odaklanan 
Enda Enerji’nin portföyünün önemli bir 
kısmı yapılacak yatırımlar ile yenilenebilir 
enerji kaynaklarından oluşacaktır.  
 
 

Enda Enerji’nin hidroelektrik, rüzgar 
enerjisi, jeotermal ve doğalgaz dâhil 
olmak üzere enerji sektöründe çeşitli 
bağlı ortaklıkları ve iştirakleri 
bulunmaktadır.  Enda Enerji’nin portföy 
dağılımı %56 doğal gaz, %41 
hidroelektrik ve %3 jeotermaldir. 
 

Enda ve 
iştiraklerinin 2015 
itibariyle 8 adet 
santral işletmesi ile 
toplam 273 MWe 
kurulu gücü 
bulunmaktadır. 1 
hidroelektrik ve 5 

rüzgâr olmak üzere toplam 6 projenin 
daha yatırımının gerçekleştirilmesiyle 
beraber 92,70 MWe ek kurulu gücün 
devreye girmesi planlanmaktadır . 
Yatırımın devam ettiği 5 adet rüzgar 
santralinin 2016 yılının ikinci yarısında 
devreye girmesi beklenmektedir.  

ENDA ENERJİ 

EGC TARIM GİRİŞİM 

Enda ve iştiraklerinin 8 adet santral 

işletmesi ile toplam 272.89 MWe kurulu 

gücü bulunmaktadır.  Yatırımlarla ek 

92,70 MWe güc devreye girecektir. 

EGC ENERJİ GİRİŞİM YATIRIMLARI 
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ENDA ENERJİ  

272,89 MWe kurulu  güç ve 
8 adet enerji santrali ile 

elektrik enerjisi temini    
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EGC TARIM GİRİŞİM 

Üretim Kapasitesi 

EGC TARIM GİRİŞİM EGC ENERJİ GİRİŞİM YATIRIMLARI - ENDA ENERJİ devamı 

Gönen HES  
Kapasite: 10.36 MWe 

Tuzla JES 
Kapasite: 7.5 MWe 

Su Enerji 
Kapasite: 4.6 MWe 

Tirenda Enerji  
Kapasite: 58.38 MWe 

Akçay  HES 
Kapasite: 28.78 MWe 

Antalya Enerji  
Kapasite: 28.78 MWe 

Egenda  I HES 
Kapasite: 42.65 MWe 

Egenda  II HES 
Kapasite: 26.00MWe 

Egenda RES (Mord.) 
Kapasite: 13.80 MWe 

Egenda  RES (Urla)  
Kapasite: 13.00 MWe 
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Faaliyette 

Yaylaköy RES  
Kapasite:15.00 MWe 

Egenda RES (Germ.) 
Kapasite: 10.80 MWe 

Egenda RES (Alaçatı)  
Kapasite: 16.00 MWe 

Egenda HES (Man.) 
Kapasite: 24,10 MWe 

Yatırım  ve Geliştirme Aşamasında 
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EGC TARIM GİRİŞİM 

Merkez ofisi İstanbul’da bulunan EGC 
Enerji Çözümleri A.Ş. (“EGC Enerji”), sahip 
olduğu çeşitli güçteki sabit ve mobil 
jeneratörlerden oluşan jeneratör parkı ve 
mobil elektrik santrallerinden oluşan 
kiralama filosunu ile güvenilir enerji 
çözümler sunmaktadır. 
 
Ticari, konut ve eğlence sektörlerinin 
kesintisiz güç ihtiyaçlarını karşılayan EGC 
Enerji, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde 
bulunan satış noktaları ile Türkiye’nin her 
noktasına jeneratör kiralama ve satış 
hizmeti vermektedir.  

EGC ENERJİ  

EGC TARIM GİRİŞİM EGC ENERJİ GİRİŞİM EGC ENERJİ GİRİŞİM YATIRIMLARI 

Mobil Jeneratör 
Kiralama 

 

Ses-ışık, prodüksiyon, eğlence, inşaat 
sektörü başta olmak üzere tüm müşteri 
gruplarının kiralık mobil jeneratör 
ihtiyaçlarını, geniş ürün yelpazesine sahip 
mobil jeneratör parkı ile karşılayan EGC 
Enerji, keşif ve satış sonrası hizmetler ile 
mobil jeneratör kiralama hizmetleri 
sunmaktadır.  
 
Sahip olduğu mobil araçlar ile 110kVA 
güçten 550kVA güce kadar olan mobil 
enerji çözümleri ve bunların üstü talep 
edilen güçlerde ise senkron ürünler ile 
enerji taleplerini ekonomik ve güvenilir 
bir şekilde karşılamaktadır. 
 
Ses izolasyonu ile ön plana çıkan mobil 
jeneratör kiralama hizmeti konser, 
gösteri, v.b. gibi organizasyonların acil 
enerji ihtiyaçlarını karşılamakta ve şebeke 
enerjisinin bulunmadığı ortamlarda hızlı 
çözümler sunmaktadır.  
 
Mobil jeneratörler ile kiralama hizmetini 
en uygun fiyatlarla sunan EGC Enerji, 
müşterilerine maliyet avantajı ile 
güvenilir güç sağlamaktadır. 

EGC Enerji Faaliyet Alanları 

Mobil Jeneratör Kiralama 

Sabit Jeneratör Satış ve Kiralama 

Servis Hizmetleri 

Anahtar Teslimi  Enerji  Çözümleri  
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Sabit Jeneratör Satış 
ve Kiralama 

 

Tüm müşteri gruplarının yurtiçi kiralık ve 
satılık jeneratör ihtiyaçlarını, geniş ürün 
yelpazesine sahip jeneratör parkı ve 
müşteri odaklı profesyonel kadrosu ile 
karşılayan EGC Enerji, keşif ve satış sonrası 
hizmetler ile entegre jeneratör 
kiralama/satış hizmetleri sunmaktadır. 
 
5kVA güçten 750kVA güce kadar olan 
jeneratör parkı ve bunların üstü talep 
edilen güçlerde ise senkron ürünler ile 
dönemsel ve sürekli enerji taleplerine 
çözüm üretmektedir.   
 
Teknolojisi kanıtlanmış tüm jeneratör 
markalarının ikinci el satışı konusunda da 
müşterilerine hizmet sunan EGC Enerji, 
yüksek kalitede güvenilir ve dayanıklı 
modellerin son kullanıcıya ulaşmasını 
sağlamaktadır.  Açık ve kapalı alanlarda 
sıfır veya ikinci el sabit jeneratörler 
kiralama ve satış hizmetini en uygun 
fiyatlarla sunan EGC Enerji, müşterilerine 
maliyet avantajı sunmaktadır.  
 
EGC Enerji, ayrıca Firman Sumec firması ile 
gerçekleştirdiği işbirliği ile Firman marka, 
Perkins, Volvo, Cumnins veya Firman 
motorlu jeneratörlerin de satış ve 
kiralamasını gerçekleştirmektedir.  
 

 tadilat, tamirat,  
 periyodik bakım,  
 devreye alma,  
 revizyon,  
 demontaj  

Servis Hizmetleri 
 
 
 
 
 

 

Güç ve Yer Tespiti 
Jeneratör kiralama ve satın almada, 
jeneratörün çalışacağı uygun yerin 
belirlenmesi, ihtiyaç duyulan gücün 
tespitinin doğru olarak yapılması çok 
önemlidir. Bu aşamada, güç ve yer tespiti 
hizmeti ücretsiz olarak, uzmanlarımız 
tarafından yerinde keşif yapılarak 
gerçekleşmekte, ihtiyaca yönelik 
önerilerde bulunulmaktadır.  
 
Satış ve Kiralama Sonrası Hizmetler 
Müşteri sadakati ve memnuniyeti 
doğrultusunda, müşterilerin kesintisiz 
enerjiye sahip olması, enerjilerinin hiç 
tükenmemesi için satış sonrası hizmetler 
EGC Enerji için çok önemlidir. Bu 
anlamda, EGC Enerji’nin kiraladığı ve 
sattığı ürünlerin satış sonrası hizmetleri, 
sektörde deneyimi ve tecrübesi 
kanıtlanmış olan ekipler tarafından 
sağlanmaktadır. 7/24 satış sonrası destek 
ve hizmet taahhüttü bulunan ve eğitimli 
teknisyenlerden oluşan ekipler 
tarafından sağlanan satış sonrası 
hizmetleri arasında;  
 

 montaj,  
 arıza servisi,  
 genel bakım,  
 acil çağrı,  
 

bulunmaktadır. 
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Güvenilir 

Düşük maliyetli 

Ses izolasyonu 

Hızlı 

Keşif hizmetleri 

Satış sonrası hizmetler 

EGC Enerji mobil jeneratör kiralama hizmeti 
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Güvenilir 

Düşük maliyetli 

Ses izolasyonu 

Hızlı 

Keşif hizmetleri 

Satış sonrası hizmetler 
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EGC TARIM GİRİŞİM 

 

EGC TARIM GİRİŞİM EGC ENERJİ GİRİŞİM EGC ENERJİ GİRİŞİM 

Mobil Elektrik Santral Kurulumu ve 
Kiralanması 

EGC Enerji, FT8® Mobilepac® mobil 

tribünlerinden oluşan kiralama filosu  

bütün dünyada, geniş bir uygulama 

kapsamıyla; afet yardımları, tamamlayıcı 

ek kapasite sunma, mevsimsel 

kesintilerden etkilenmeme, programlı veya 

programsız kesintiler için yedekleme, özel 

endüstriyel güç gibi taşınabilir anahtar 

teslimi geçici enerji sistemleri çözümleri 

sunmaktadır. 

EGC Enerji, FT8® Mobilepac® mobil 

tribünlerinden oluşan kiralama filosu ile 

dünyanın her yerine maliyeti düşük, 

etkinliği yüksek güvenilir enerji 

sağlamaktadır.  

25 MW gücü ile her biri ufak bir ilçeyi 

rahatça aydınlatabilecek gaz türbinleri, 

elektrik dağıtım şebekesinin yeterli 

olmadığı alanlardaki enerji ihtiyacının 

karşılanmasının yanı sıra özellikle 

deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal afet 

ve acil durumlarda kullanılmak üzere 

hızlı ve güvenilir enerji sağlamak için 

tasarlanmıştır.  

Hemen gönderim için hazır olan ve 

otoyol uyumlu mobil ünitelerin, deniz 

veya havayolları ile tüm dünyaya anında 

ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Çevreye 

uyumlu tasarımı ile gidilen bölgede bir 

günden az sürede kurulum ile hemen 

enerji üretimine başlayan FT8® 

Mobilepac® acil durum enerji pazarı için 

yüksek kaliteli, güvenilir, hızlı çözümler 

sunmaktadır. 

Anahtar Teslimi 
Enerji Çözümleri 

EGC ENERJİ GİRİŞİM YATIRIMLARI  - EGC ENERJİ devamı 
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Özelleştirilmiş Diğer Enerji Çözümleri  

EGC Enerji, çözüm ortağı SUMEC sayesinde, 

proje danışmanlığı, finansman, mühendislik 

tasarımı, tam teçhizat temini, inşaat ve 

işletme yönetiminin hizmetleri sunmakta ve 

anahtar teslimi özelleştirilmiş enerji 

çözümleri üretmektedir.  

 

Projeler arasında, onlarca bölge ve şehirde  

 Kömür yakıtlı enerji santrali 

 Hidroelektrik santrali 

 Yağ yakıtlı enerji santrali 

 Gaz yakıtlı enerji santrali 

 Biokütle üretilen güç istasyonu 

 Rüzgar enerji istasyonu 

 Atık ısı güç üretme tesisi 

iletim ve dönüşüm projeleri 

bulunmaktadır.  

SUMEC, çevre mühendisliği, kimya 

mühendisliği hizmetlerinde 

uzmanlaşmıştır. Bu anlamda EGC Enerji 

su temini mühendisliği, belediye atık su 

arıtma, endüstriyel atık su arıtma, katı 

atık bertaraf, atmosferik kontrol gibi 

çevre projelerine de destek 

verilmektedir. 

Hidroelektrik 
istasyonu 

Yağ yakıtlı enerji 
santrali 

Kömür yakıtlı enerji 
santrali 

Jeneratörden kurulma 
enerji santrali  



 68 

 

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG YATIRIMLARI YATIRIM HARİTASI EGC TARIM GİRİŞİM 

 

EGC TARIM GİRİŞİM 

Egeli & Co. Yatırım Holding 2015 Faaliyet Raporu > Yatırımlar 

EGC TARIM GİRİŞİM EGC TARIM GİRİŞİM EGC ENERJİ GİRİŞİM EGC ENERJİ GİRİŞİM 

EGC ENERJİ GİRİŞİM > JKS ENERJİ  

 

2013 yılında ticari faaliyetlerine başlayan ve 

her çaptaki işletmeye uygun jeneratör 

bakım servisi, kiralama hizmeti ve satış 

çözümleri sunmakta olan JKS Enerji Güç 

Sistemleri Tic. ve San. A.Ş. EGC Enerji 

Girişim’in portföyüne %50 iştiraki olarak 

katılmıştır. 

Daha sonra 24 Aralık 2014 tarihinde EGC 

Enerji Girişim paylarını şirket ortaklarına 

satış vasıtası ile portföy şirketinden çıkış 

gerçekleştirmiştir.  

EGC ENERJİ GİRİŞİM 

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG > EGC 
ELEKTRİK  

Egeli & Co. Yatırım Holding’in %100 

oranında sahip olduğu bağlı ortağı EGC 

Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. AŞ.’nin 

Denizli ili, Baklan ilçesinde 139,5 

MWm/137,10 MWe kurulu gücündeki, 

doğalgaz yakıtlı, termik-kombine çevrim 

tipindeki "Baklan Entegre Doğal Gaz ve 

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Kombine 

Çevrim Santrali'ne ilişkin projenin 

yatırımına devam etmeme kararı sonucu, 

Mayıs 2015 tarihinde tüm aktif ve 

pasiflerinin devrilmesi sureti ile satılmasına 

karar verilmiştir.  

Kurumsal Yönetim 

DÖNEMDE ÇIKIŞ YAPILAN PROJELER 
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Kurumsal Yönetim 
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Egeli & Co. Yatırım Holding; sahip olduğu 
nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım 
yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamayı önemsemektedir. 
 
Egeli & Co. Yatırım Holding; en büyük 
sermayesi ve başarısının temeli olan 
insan kaynaklarını uluslararası 
standartlarda yönetmeyi ilke olarak 
benimsemiştir. İnsan kaynakları 
yönetimindeki modern uygulamaları 
sürekli takip eden ve kurum kültürüne en 
uygun olacak şekilde uygulamaya 
alınmasını amaçlayan Egeli & Co. Yatırım 
Holding; işe alım, eğitim ve geliştirme, 
kariyer yönetimi, performans 
değerlendirme gibi konularda alanında 
uzman danışmanlık firmaları ile 
çalışmaktadır. 
 
Şirketin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 
personel sayısı 4’tür. (2014: 5).  Personele 
sağlık sigortası, yemek ve yol yardımı 
sağlanmaktadır. 
 
İşe Alım  
Şirket’in işe alım faaliyetleri “herkese eşit 
fırsat” anlayışıyla yola çıkmaktadır. İş 
ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi 
ayrımcılığa yol açabilecek özellikler 
belirtmekten kaçınan Egeli & Co. Yatırım 
Holding, bu tutumunu işe alımın tüm 
aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona 
en uygun adayı objektif kriterlere 
dayanarak seçmektedir. Egeli & Co. 
Yatırım Holding’in kapıları mesleki ve 
bireysel gelişimine yatırım yapmış, 
başarı motivasyonu yüksek, dinamik, 
gelişime ve yeniliklere açık olan ve takım 
ruhuna inanan herkese açıktır. 

Eğitim ve Geliştirme 
Egeli & Co. Yatırım Holding; sahip olduğu 
nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım 
yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamayı önemsemektedir. 
Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının 
belirlenmesinde bireysel talepler, 
yönetici gözlemleri, performans 
değerlendirme görüşmesi sonuçları, 
değerlendirme merkezi (assessment 
center) çalışmaları gibi birçok farklı yol 
izlenmektedir. Tüm sonuçlar dikkate 
alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim 
planı hazırlanmakta ve yakından takip 
edilmektedir. 
 
Performans Yönetimi Sistemi 
Performansın objektif bir şekilde 
değerlendirilmesi ve başarının 
ödüllendirilmesi için yıl boyunca sistemli 
bir çalışma yürütülmektedir. Şirket 
hedefleri doğrultusunda her bir Egeli & 
Co. Yatırım Holding çalışanı için yıllık 
hedeflerini ve pozisyonu için gerekli 
yetkinlikleri içeren bireysel performans 
karnesi hazırlanmaktadır. Kişinin 
performansı yıl boyunca izlenmekte ve 
her sene Ocak ayında performans 
değerlendirme görüşmeleri 
yapılmaktadır.   
 
Kariyer Yönetimi 
Egeli & Co. Yatırım Holding’de tüm 
pozisyonlar için görev tanımları, gerekli 
yetkinlikler, başarı kriterleri ve kariyer 
yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer 
planı doğrultusunda ilerlemesi için 
gerekli yönlendirme ve gelişim 
faaliyetleri insan kaynakları tarafından 
yürütülür ve takip edilir. 

Egeli & Co. Yatırım Holding 2015 Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim  71 

 

Egeli & Co. Yatırım Holding, etkin risk 
yönetimi sayesinde kurumsal hedeflere 
daha da yaklaşmayı ve karşısına çıkan 
riskleri en etkin şekilde değerlendirerek 
olası tehditleri minimize etmeyi 
hedeflemektedir.  
 
Risk yönetimi faaliyetleri şirket 
bünyesinde riskin erken saptanması 
komitesine bağlı olarak yürütülmektedir. 
Tarafsız bir gözle değerlendirilmesi risk 
yönetiminin başarılı olması için ana 
şarttır. Değerlendirmeler sonrasında 
mevcut risklerle ilgili hazırlanan raporlar, 
taşıdığı risk faktörlerine göre yönetim 
kuruluna sunulmaktadır. 
 
Bu durumda amaç, öncelikle risklerin 
gerçekleşmesini engellemek ya da 
gerçekleşmeleri durumunda 
karşılaşılabilecek krizlerin en iyi şekilde 
yönetilebilmesi için hazırlık yapmaktır.  
 
Risk yönetimi faaliyetleri operasyonel ve 
finansal risk yönetimi olmak üzere iki 
temel başlıkta ele alınmaktadır. 

 
Operasyonel risk yönetimi 
Operasyonel riskin, tamamen ortadan 
kaldırılması mümkün değildir. Egeli & 
Co. Yatırım Holding’te uygulanan tutarlı 
ve çok katmanlı risk yönetimi 
yaklaşımıyla riskler en aza 
indirgenmektedir.  
 
Operasyonel risklerin kontrol altına 
alınması risk yönetiminin bütün 
çalışanlar tarafından benimsenen bir 
şirket kültürü hâline gelmesi ile 
mümkündür. Bu nedenle, riski en aza 

indirmek Egeli & Co. Yatırım Holding’de 
istihdam edilen her çalışanın 
operasyonel görevidir. 
 

Finansal Risk Yönetimi 
Egeli & Co Yatırım Holding’in 
faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye 
piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile 
faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri 
dâhil çeşitli finansal risklere maruz 
kalmaktadır. Egeli & Co. Yatırım 
Holding’in toptan risk yönetim programı, 
mali piyasaların öngörülemezliğine 
odaklanmakta olup, Egeli & Co. Yatırım 
Holding’in mali performansı üzerindeki 
potansiyel olumsuz etkilerin en aza 
indirgenmesini amaçlamıştır. 
 
Kredi riski 
Egeli & Co. Yatırım Holding’in kredi 
riskine maruz finansal aktifleri içerisinde 
herhangi bir değer düşüklüğüne tabi 
tutulan varlık bulunmamaktadır. Buna 
ilaveten şirketin bilanço dışı kredi riski 
içeren unsurları ve vadesi geçmiş ancak 
değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları 
bulunmamaktadır.  
 

Likidite riski 
Piyasalarda meydana gelen bozulmalar 
veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon 
kaynaklarının azalması sonucunu 
doğuran olayların meydana gelmesi, 
likidite riskinin oluşmasına sebebiyet 
vermektedir.  
 
Egeli & Co. Yatırım Holding yönetimi, 
zaman zaman piyasalarda yaşanan 
sıkıntılara maruz kalsa da  fon 
kaynaklarını dağıtarak mevcut ve 
muhtemel yükümlülüklerini yerine 
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getirmek için yeterli tutarda nakit ve 
benzeri kaynağı bulundurarak likidite 
riskini yönetmeye çalışmaktadır. Egeli & 
Co. Yatırım Holding’in türev finansal 
varlığı ve yükümlülüğü yoktur. 
 
Faiz oranı riski 
Egeli & Co. Yatırım Holding'in 31 Aralık 
2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle 
değişken  faizli finansal varlık ve 
yükümlülüğü bulunmadığından faiz 
riskine maruz kalmamaktadır.   
 

Yabancı para riski 
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve 
bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma 
durumunda ortaya çıkan kur 
hareketlerinden kaynaklanacak etkilere 
kur riski denir. Egeli & Co. Yatırım 
Holding 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kur 
riskine maruz değildir. 
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ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER 

22 Şubat 2016 tarih, BİAŞ-4-1690 sayılı 
Borsa İstanbul A.Ş.'nin Şirketimize 
göndermiş olduğu yazıya istinaden, 
Yönetim Kurulumuz tarafından sermaye 
kaybının giderilmesi ve özsermayenin 
güçlendirilmesi konusunda aşağıda 
belirtilen tespitlerin ve açıklamaların 
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 
bildirilmesine karar vermiştir. 
 
1. 31 Aralık 2013 tarihinden sonra 

başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerli olmak üzere, 
TFRS 10, “Konsolide Finansal 
Tablolar” standardında yatırım 
işletmeleri açısından değişiklik yapan 
5 Mart 2014 tarih ve 28932 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye 
Muhasebe Standartları Hakkında 
Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Tebliğ (Sıra No: 13)’de 
belirtilen esaslar çerçevesinde, 
şirketimiz söz konusu tebliğde 
tanımlanan “yatırım işletmesi” 
kriterlerinde olduğundan, ilgili 
tebliğde yatırım işletmelerine 
tanınan konsolidasyona ilişkin istisna 
kapsamında, ilk defa 1 Ocak 2014 
tarihinden itibaren başlamak üzere, 
söz konusu bağlı ortaklıklarını, 
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya 
zarara yansıtılan finansal varlık 
olarak muhasebeleştirmekte olup 
finansal yatırımların altında 
sınıflandırmıştır. Şirketimizin bağlı 
ortaklığının gerçeğe uygun değer 
hesaplamasında borsada işlem 
gören bir şirket olması dolayısıyla 
borsadaki kotasyon fiyatı kullanılarak 

finansal tablolarına yansıtılmıştır. 

2. Şirketimizin 30.09.2015 tarihi 
itibariyle finansal tablolarında yer 
alan %12,6 oranındaki sermaye 
kaybı, operasyonel faaliyetlerindeki 
zararlardan ziyade birinci maddede 
açıklanan muhasebe standarttı 
çerçevesinde yapılan sınıflamaya 
bağlı olarak finansal tablolara 
yansıtılan bağlı ortaklığın ve 
satılmaya hazır finansal varlıkların 
borsa fiyatlarının bir önceki döneme 
göre düşmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

3. Şirketimizin finansal durumunun 
güçlendirilmesine yönelik olarak 
çeşitli alternatifler Yönetim 
Kurulumuzca değerlendirilmiş olup 
alınması gereken önlemler 
belirlenmiştir.  Bu çerçevede; 
-  28.03.2016 tarihinde de Kamuya 
açıklandığı üzere yatırım 
danışmanlığı sözleşmesi iptal 
edilmiş, 
- Genel yönetim giderlerinde de 
azaltıcı tedbirler uygulanmaya 
başlanmıştır. 

Bunların sonucu olarak 2016 yılında 
yatırım danışmanlığı giderleri dâhil, 
operasyonel giderlerde 2015 yılına 
kıyasla %40 seviyesinde bir tasarruf 
elde edilmesi planlanmıştır.   

4. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 
Şirketimize yapılan uyarı döneminde 
mevcut bulunan vadesinde 
ödenmemiş kamu ve personel borcu 
işbu açıklama tarihi itibariyle 
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ortadan kalkmıştır. 

5. Nakit akışının güçlendirilmesi için 
şirketimizin mali tablolarında yer alan 
iştiraklerden alacakların tahsiline 
başlanmış olup, şirketimizin nakit 
akışı olumlu yönde etkilenmiştir.  

6. Şirket’imizin kısa vadeli aktif pasif 
dengesinin iyileştirilmesi için kısa 
vadeli banka kredilerinin vadesinin 
uzatılmasına ilişkin çalışmalar 
yapılmış ve Odeabank A.Ş. nezdindeki 
toplam 7.000.000 TL tutarında kısa 
vadeli finansal borcumuzun 100.000 
TL’si ödenmiş, 4.000.000 TL’lik 
kısmının vade yapısı, 48 ayda, taksitle 
ödenecek şekilde düzenlenmiştir. 
Bugün itibarı ile kısa vadeli aktif ve 
pasiflerimizin dengesi şirketimiz 
lehinedir. 

7. Şirketimizin aktifleri detaylıca dikkate 
alındığında nakitte çevrilebilecek 
aktiflere sahip olduğu aşikârdır. 
Şirketin nakit akışının gerektirdiği 
durumlarda bu aktiflerden satış 
yapılması için Yönetim Kurulumuzca 
Genel Müdürümüze yetki verilmiş 
olup oluşabilecek ani nakit ihtiyacı 
karşılanabilecektir.  

8. Bu kısa vadeli gerçekleştirilebilecek 
önlemlerin yanı sıra orta ve uzun 
vadede de şirketimizin aktif pasif 
dengesinin optimize edilmesi amacı 
ile yapılabilecek ek işlem ve süreçlerle 
ilgili çalışmalar ayrıca devam etmekte 
olup, somut gelişmeler oldukça 
kamunun bilgisine sunulacaktır.  
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
yayımladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet 
Raporunun Asgari İçeriğinin 
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” 
kapsamında yer verilen hususlar 
aşağıdaki gibidir: 
 
Dönem içinde yapılan esas sözleşme 
değişikliği 
2015 yılı içinde esas sözleşme değişikliği 
yapılmıştır. Şirket esas sözleşmenin 3, 
4,  7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  20, 
21, 23, 24, 25, 26, 28 maddesinin 
değiştirilmesi ve 29. maddenin esas 
sözleşmeden çıkarılmasının yanı sıra 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı 
Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 
kapsamında Şirketin 250 milyon TL olan 
kayıtlı sermaye tavanının 
değiştirilmeden kayıtlı sermaye tavanı 
izin süresinin Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda 2016
-2020 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde 
uzatılması ve "Sermaye ve Paylar" 
başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekliyle 
tadil edilmesi için gerekli tadil metni 
hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu ve 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 
gerekli başvurular, 2015 yılı Aralık yılı 
içinde yapılmış olup, izinler Ocak 2016 
tarihinde tamamlanmıştır. Değişiklik 
yapılan esas sözleşme yapılacak olan ilk 
olağan genel kurul toplantısında 
ortakların bilgisine sunularak yürürlüğe 
girecektir.  
 

Şirket esas sözleşmesinde yapılan 
değişiklikler; kayıtlı sermaye tavanı 
süresinin uzatılmasının yanı sıra Türk 
Ticaret Kanunu  (TTK) ve Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK)’ya uyum 
kapsamında yapılmıştır. 
Değişiklik yapılarak Kamuyu Aydınlatma 
Platformu (KAP)’unda yayınlanan esas 
sözleşme maddeleri aşağıdaki gibidir: 
 
————————————————————                
ESKİ ŞEKİL   
Amaç ve Konu 
Madde 3 
 
Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle 
yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin 
olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen 
yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, 
planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, 
finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi 
konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal 
konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, 
aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline 
sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya 
çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul 
kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara 
yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin 
sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, 
finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini 
toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik 
dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini 
artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve 
milli ekonominin gereklerine uygun olarak 
gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına 
almak, Türkiye içinde dışında bulunan her türlü 
taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, 
bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal 
yatırım girişimlerinde bulunmaktır. Şirketin yukarıda 
yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet 
gösterebileceği konular şunlardır: 
 
 1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, 
inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, 
telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, 
otomotiv, madencilik veya turizm sektörü konuları 
ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans 
kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal 
kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren 
şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak 
veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini 
üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake 
uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni 
veya nakdi sermaye koyabilir. 
 
2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy 
yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla 
Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya 

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER 



 76 

 

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER 

hisselerini vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir 
bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle 
değiştirilebilir rehin edebilir ve diğer ortakların hisse 
senetlerini veya hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret 
Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi 
hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir. 
 
 3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya 
katılmadığı sermaye şirketlerini konularında 
girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi 
ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme 
yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların 
fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali 
imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı 
usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. 
 
 4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım 
konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve 
incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü 
yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve 
halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya 
doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.  
 
5. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, 
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı, 
ayni ya da sair sınırlı ayni hakların tesisi hususlarında 
veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde 
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen 
esaslara uyulur.  
 
6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı 
şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin 
ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve 
firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya 
uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya 
yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum 
ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak 
kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman 
yardımlarında bulunabilir  
 
7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller 
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak 
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin 
düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine 
katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi 
müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri 
tahvilleri veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet 
veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi 
teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, 
vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına 
uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.  
 
8.Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine teminatlı veya 
teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, 
feragat, kabul, ibra yapabilir.  
 

9.Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, 
menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde her 
türlü tasarrufta bulunabilir.  
10. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği 
şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki 
hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya 
rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, aracılık 
yapmamak kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya 
satabilir, mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç 
edebilir.  
 
11. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak 
kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak 
sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı 
kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve 
tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, 
bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara 
karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, 
geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme 
veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin son 
fıkrasına aykırılık teşkil etmemek ve sermaye piyasası 
mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması 
yapılması kaydıyla banka kefaleti ile çıkarılan tahviller 
için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya 
tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak 
işlemler yapabilir.  
 
12. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere 
vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda 
istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe 
tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini 
toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde 
sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda 
kendilerine yardımcı olabilir.  
 
13. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları 
düzenleme bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde 
denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık 
bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve 
programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal 
idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı 
olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.  
 
14. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve 
sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya 
kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu 
konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu 
anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına 
devredebilir.  
 
15. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin son 
fıkrasına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket, 
iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi 
işlem makinaları ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu 
makineleri kiraya verebilir.  
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16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu 
aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla 
Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, 
rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki 
tasarrufta bulunabilir.  
 
17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu 
aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla 
Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar 
etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, 
yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her 
türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat 
karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa 
edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya 
tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, 
trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi 
şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari 
işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin 
yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat 
irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ 
verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve 
dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde 
bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir 
ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve 
metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya 
yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin 
hazırlanması, alış veriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, 
ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin 
kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve 
işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu 
işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, 
pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.  
 
18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu 
aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla 
Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya 
aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla 
her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 
3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis 
edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine 
tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, 
fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca 
gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her 
türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve 
kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve 
kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip 
kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış 
vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde 
satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin leh ve 
aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, 
tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu 
sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. 
Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini 
yaptırabilir.  
 
19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar 
dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, 

genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat 
ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli 
vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.  
 
20. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü 
hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının 
tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, 
işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl 
ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili 
olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.  
 
21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade 
ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da 
yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında 
ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte 
şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına 
dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve 
memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin 
gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.  
 
22. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına 
uygun faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun 
teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Şirketin 
amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli 
izinlerin alınması gerekmektedir.  
 
23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve 
fonksiyonları başta TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın 
izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde 
gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. Söz 
konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç 
aktarımına ilişkin hükümleri ve SPK tarafından 
uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri 
dahil olmak üzere SPK düzenlemeleri saklıdır. Zorunlu 
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler esas sözleşmeye 
aykırı sayılır ve geçersizdir. 
 
 
YENİ ŞEKİL   
Amaç ve Konu 
Madde 3 
 
Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli 
ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak 
Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım 
danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama, 
programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve 
organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda 
danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım 
ve araştırmalar yapmak, yatırım hizmetleri ve 
faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla aktiflerini 
kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye 
şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay ile 
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diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve 
emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak 
şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların 
yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim 
meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik 
dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak 
ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli 
ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve 
devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde 
dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara 
yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, 
sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde 
bulunmaktır. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını 
gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular 
şunlardır: 
 
 1. Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı olmak 
kaydıyla; Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, 
gayimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, 
telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, 
madencilik veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden 
şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı 
kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve diğer 
alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. 
Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile 
katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu 
veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı 
şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. 
 
 2.Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde 
olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut payları 
vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka 
paylarla değiştirebilir rehin edebilir ve diğer ortakların 
paylarını rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu ve 
sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi paylarını 
iktisap edebilir, rehin alabilir. 
 
3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya 
katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında 
girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi 
ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme 
yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların 
fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali 
imkânı olduğu takdirde bunlara Sermaye Piyasası 
mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle 
sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 21/1’nci maddesi hükmü saklıdır. 
 
4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım 
konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve 
incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü 
yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve 
halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya 
doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.  
 
5. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, 
kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı, 

ayni ya da sair sınırlı ayni hakların tesisi hususlarında 
veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde 
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen 
esaslara uyulur.  
 
6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı 
şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin 
ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve 
firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya 
uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya 
yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum 
ve işletmelere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri 
ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,  
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen 
esaslara uyularak, teminatlı veya teminatsız 
finansman yardımlarında bulunabilir  
 
7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller 
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak 
gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin 
düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine 
katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi 
müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri 
tahvilleri veya alışlar dolayısı ile borçları için kefalet 
veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi 
teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, 
vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına 
uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.  
 
8.Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine teminatlı veya 
teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, 
feragat, kabul, ibra yapabilir.  
 
9.Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, 
menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde her 
türlü tasarrufta bulunabilir.  
 
10.Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği 
şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki 
pay ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan 
haklarına sahip her nevi tahvilleri, yatırım hizmetleri 
ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kuponlu 
ve kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket Sermaye 
Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat 
çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.  
 
11.Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde 
olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı 
olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı 
kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil 
ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, 
bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara 
karşı garanti edebilir. Paylar için asgari kar payı, geri 
satın alma, başka paylar ile değiştirme veya belli 
şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye 
piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum 
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açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti ile 
çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl 
pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini 
koruyacak işlemler  yapabilir.  
 
12. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere 
vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda 
istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe 
tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini 
toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde 
sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda 
kendilerine yardımcı olabilir. 
  
13. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları 
düzenlemek bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde 
denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık 
bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve 
programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal 
idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı 
olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.  
 
14. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve 
sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya 
kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu 
konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu 
anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına 
devredebilir.  
 
15.Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her 
nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri 
sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir. Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 21/1’nci maddesi hükmü 
saklıdır. 
 
16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu 
aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla 
Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, 
rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki 
tasarrufta bulunabilir.  
 
17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu 
aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla 
Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar 
etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, 
yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her 
türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat 
karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa 
edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya 
tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, 
trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi 
şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari 
işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin 
yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat 
irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ 
verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve 
dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde 
bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir 

ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve 
metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya 
yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin 
hazırlanması, alış veriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, 
ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin 
kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve 
işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu 
işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, 
pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.  
 
18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu 
aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla 
Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya 
aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla 
her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 
3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis 
edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine 
tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, 
fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca 
gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her 
türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve 
kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve 
kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip 
kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış 
vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde 
satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin leh ve 
aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, 
tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu 
sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. 
Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini 
yaptırabilir.  
 
19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar 
dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, 
genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat 
ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli 
vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.  
 
20. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü 
hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının 
tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, 
işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl 
ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili 
olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.  
 
21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade 
ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da 
yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında 
ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte 
şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına 
dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve 
memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin 
gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1’nci maddesi 
hükmü saklıdır. 
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22.Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması 
halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan ve yetkili diğer mercilerden 
gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. 
 
23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve 
fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları 
ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. 
İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve 
yasalara uyulur. 
 
Şirket’in kendi paylarını geri alması söz konusu 
olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer 
mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel 
durum açıklamaları yapılır. 
 
Yukarıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. Maddesi 
hükümleri saklıdır.  
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Merkez ve Şubeler 
Madde 4 
 
Şirketin merkezi, İstanbul ilinde olup, adresi Abdi 
İpekçi Caddesi No:40 Kat:3 D:10 Harbiye Şişli 
İstanbul’dur.  
 
Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanlığı’na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde 
ve yurt dışında Şubeler, irtibat büroları ve 
mümessillikler kurabilir.  
 
Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve 
Türkiye Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkanlığı’na bildirilir.  
 
Şirket’in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış 
olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil 
ettirmemiş olması fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan 
edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır.  
 
 
YENİ ŞEKİL   
Merkez ve Şubeler 
Madde 4 
 
Şirketin merkezi, İstanbul ilindedir. Adresi Abdi İpekçi 
Caddesi Azer İş Merkezi No:40 K:6 D:16-17 Harbiye 
Şişli İstanbul’dur.  
 
Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla ve diğer 

kanuni yükümlülükler yerine getirilmek şartıyla 
yönetim kurulu kararına müsteniden yurtiçinde ve 
yurtdışında şubeler, irtibat büroları ve mümessillikler 
açabilir.  
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil, 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet 
sitesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.  
 
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e 
yapılmış sayılır.  
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Sermaye ve Paylar 
Madde 6 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca 
kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.  
 
Şirket’in kayıtlı sermayesi 250.000.000 
(İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş 
değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya 
bölünmüştür.  
 
Şirket’in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 
20.000.000 (Yirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş 
değerinde 2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya 
bölünmüştür.  
 
Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) 
TL’lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 19.920.239
(Ondokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüzotuzdokuz) 
TL’lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan 
müteşekkildir.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra 
yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi 
için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak 
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış 
sayılır.  
 

Grubu Pay Adedi Pay Nevi Pay Tutarı 

A 7.976.100 Nama 79.761 

B 1.992.023.900 Hamiline 19.920.239 

  2.000.000.000   20.000.000 
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Ana Sözleşme’nin 8. maddesine göre (A) grubu 
payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı 
mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı 
bulunmamaktadır.  
Yönetim Kurulu, Ticaret Siciline tescil edilmiş kayıtlı 
sermaye tavanı içinde kalmak üzere T. Ticaret 
Kanunu’nun sermayenin artırılmasına dair 
hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu 
ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli 
gördüğü zamanlarda yeni hisse senetleri ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni 
pay alma haklarının kısmen veya tamamen 
sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar 
almaya yetkilidir.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı 
hükümlerine uygun olarak hisse ihracı sırasında kendi 
hisseleri veya İMKB’de işlem gören bir başka şirketin 
hisseleri üzerinde alım hakkı veren varant ihraç 
edebilir.  
 
Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu 
paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) 
grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu 
sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) 
Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni 
pay alma hakkının kısıtlanması durumunda çıkarılacak 
yeni payların tümünün (B) grubu olması gerekir.  
 
Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da 
rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni 
ihraç edilen tüm paylar, nominal değerin altında 
olmamak koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde 
halka arz edilir. 
 
Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri 
ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. 
 
Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının 
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. 
 
Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde 
serbestçe devredilebilir.  
 
Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan izin alınır ve ana sözleşme 
değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.  
 
 
YENİ ŞEKİL   
Sermaye ve Paylar 
Madde 6 
 

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.01.1998 
tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine 
geçmiştir.  
 
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 
(İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari 
değerde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya 
bölünmüştür.  
 
Şirket’in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 
40.000.000 (Kırkmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş 
değerde 4.000.000.000 (Dörtmilyar)  adet paya 
bölünmüştür. 
 
Sermayenin 79.761 (Yetmişdokuzbinyediyüzaltmışbir) 
TL’lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 39.920.239 
(Otuzdokuzmilyondokuzyüzyirmibinikiyüzotuzdokuz) 
TL’lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan 
müteşekkildir.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2016 – 2020 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 
2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra 
Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi 
için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak 
suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye 
artırımı yapılamaz. 

 

Esas Sözleşme’nin 8. maddesine göre (A) grubu 
payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede 
imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir 
imtiyazı bulunmamaktadır. 
 
Yönetim Kurulu, 2016-2020 tarihleri arasında, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, 
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına 
kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 
artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 
kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı 
veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı 
konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 
kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe 
yol açacak şekilde kullanılamaz. 
 

Grubu Pay Adedi Pay Nevi Pay Tutarı 

A       7.976.100 Nama       79.761 

B 3.992.023.900 Hamiline 39.920.239 

  4.000.000.000   40.000.000 
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Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
 
Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu 
paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) 
grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu 
sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) 
Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni 
pay alma hakkının sınırlandırdığı durumlarda, (A) 
grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakati olmak 
kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu 
olarak çıkarılacaktır. 
 
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 
ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. 
 
Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının 
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur 
 
Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili diğer 
mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. 
 
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştiraklı Tahvil) ve 
Borç Senedi İhracı 
Madde 7  
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde ve gerekli izni 
almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar/zarar 
ortaklığı belgesi, diğer borçlanma senetlerini, ihraç 
edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası 
mevzuatı çerçevesinde tahvil, ve diğer borçlanma 
senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. 
 
 
YENİ ŞEKİL   
Sermaye Piyasa Araçlarının İhracı 
Madde 7  
 
Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye 
piyasası araçlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası 
araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim 
kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar yönetim 
kurulu kararı ile ihraç edilebilir. 
 

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve 
hususlara uyulur.  
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Yönetim Kurulu 
Madde 8  
 
Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil 
edilir.  
 
Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en 
az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı 
(A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 
  
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri, SPK tarafından uyulması zorunlu 
tutulan Kurumsal Yönetim İlkerine göre belirlenir.  
 
Görevi sırasında bağımsızlığını yitiren yönetim kurulu 
üyesi yerine genel kurul onayına sunulmak üzere yeni 
bir yönetim kurulu üyesi seçilebilir.  
 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir 
başkan ve başkan vekili seçer.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca 
kararlaştırılır.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve 
sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına 
dayalı ödeme planları kullanılmaz.  
 
 
YENİ ŞEKİL   
Yönetim Kurulu 
Madde 8  
 
Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil 
edilir.  
 
Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en 
az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı 
(A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 
 
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre 
tespit edilir. 
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Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve 
bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek 
üzere bir başkan vekili seçer. 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca 
kararlaştırılır.  
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve 
sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına 
dayalı ödeme planları kullanılmaz. 
 
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği 
takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel 
kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de 
tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış 
olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. 
Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi 
toplantılara katılıp oy kullanabilir. 
 
Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her 
zaman görevden alınabilir. 
 
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden 
seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir 
nedenle boşalması veya bir üyenin bağımsızlığını 
yitirmesi halinde, yönetim kurulu Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen 
şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye 
seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece 
seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.  
 
 
———————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Şirketin Temsil ve İlzamı 
Madde 9 
 
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim 
Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün 
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli 
olabilmesi için bunların Şirketin unvanı veya kaşesi 
altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili 
kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza 
sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya 
kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, 
bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi 
verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi 
tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.  
 
Yönetim ve temsil işleri, şirket Yönetim Kurulu üyeleri 
arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve 
şumülü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim 
Kurulu, temsil selahiyetini ve idari işlerinin hepsini veya 
bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara 
veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların 
hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle 

sınırlı değildir. Türk Ticaret Kanunu‟nun 319. maddesi 
hükmü uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine 
şirketi temsil yetkisi verilir. 
 
 
YENİ ŞEKİL   
Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı 
Madde 9 
 
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim 
Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün 
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli 
olabilmesi için bunların Şirketin unvanı veya kaşesi 
altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili 
kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza 
sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya 
kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, 
alacağı karar üzerine Şirketin temsil yetkisini tek 
imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir 
veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak 
üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu 
üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile 
yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir 
kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde 
tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri 
geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi 
niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade 
etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin 
veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte 
kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar 
geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375. 
maddesi hükümleri saklıdır. 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 367 ve 371 maddeleri 
uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç 
yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir 
veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü 
kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin 
yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan 
görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin 
kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu 
belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay 
sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna 
edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç 
yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.  

 
Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme 
konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, 
şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını 
kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı 
işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır. 

 
Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme 
konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; 
meğer ki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu 
dışında bulunduğunu bildiği veya durumun 
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gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat 
edilsin.  

 
Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim 
kurulunun tüm üyelerine aittir. 
 
Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler 
akdedebilir. 
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Yönetim Kurulu Toplantıları 
Madde 11 
 
Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe 
toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu 
Başkanı tarafından tespit edilir.  
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği 
üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya 
çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz 
olurlar. Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim 
Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de 
toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının 
çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya 
katılanların çoğunluğuyla alınır. 
 
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından 
önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü 
ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, 
rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK 
tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 
İlkelerine uyulur. Bu esaslara uyulmaksızın alınan 
yönetim kurulu kararları geçersizdir. 
 
Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak 
kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini 
yazarak imzalar.  
 
Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil 
tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.  
 
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı 
bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu 
bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin 
oluşturulmasında sermaye piyasası mevzuatına uyulur. 
 
 
YENİ ŞEKİL   
Yönetim Kurulu Toplantıları 
Madde 11 
 
Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe 

toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu 
Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı 
ile gündemde değişiklik yapılabilir. 
 
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği 
üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu’nu toplantıya 
çağırmazsa, üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz 
olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim 
kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de 
toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının 
çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır 
bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve 
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleşmeye aykırı sayılır. 
 
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak 
kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini 
yazarak imzalar.  
 
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy 
veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla 
da katılamazlar.  
 
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı 
bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu 
bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin 
oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye 
piyasası mevzuatına uyulur. 
 
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde 
bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, 
kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, 
karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam 
sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak 
suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim 
kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak 
kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta 
bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının 
bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar 
defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin 
imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar 
defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için 
gereklidir. 
 
Şirket’in yönetim kurulu toplantısına katılma 
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 
ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket 
Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda 
Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri 
uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik 
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ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan 
tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği 
gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de 
hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket 
esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş 
olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak 
sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta 
belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği 
hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi 
sağlanır.  
Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı 
hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile 
karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. 
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Genel Müdür ve Müdürler 
Madde 12 
 
Yönetim Kurulu Şirket’in işlerinin yürütme 
safhası için TTK’nın 342. maddesi uyarınca Genel 
Müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür 
veya müdürler, yönetim kurulu tarafından 
oluşturulan komitelerde görev alamazlar  
 
 
YENİ ŞEKİL   
Genel Müdür ve Müdürler 
Madde 12 
 
Yönetim Kurulu Şirket’in işlerinin yürütülmesi 

için Genel Müdür veya müdürler atayabilir. Genel 

Müdür veya müdürler, yönetim kurulu tarafından 

oluşturulan komitelerde görev alamazlar. 

Genel Müdür, yönetim kurulu kararları 
doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası 
mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 
göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.  
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Denetçi: 
Madde 13  
 
Genel Kurul pay sahipleri arasından veya 
dışarıdan en çok üç yıl görev süresi için en az bir, 
en fazla üç denetçi seçer.  
Denetçilerin ücreti genel kurulca kararlaştırılır. 
Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk 

Ticaret Kanunu’nun 347-359. maddeleri ile 
belirlenmiştir.  
 
 
YENİ  ŞEKİL   
Bağımsız Denetim 
Madde 13  
Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer 
hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri 
uygulanır. Şirketin hesap ve işlemleri ile finansal 
tablolarının denetimi hususunda Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine uyulur.  
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar 
Madde 14 
 
Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca toplam 
Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel 
Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. 
Olağan Genel Kurul şirket’in hesap döneminin 
bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az 
bir kere toplanır.  
 
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin 
gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu 
sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.  
 
 
YENİ ŞEKİL   
Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantılarına 
Elektronik Ortamda Katılım 
Madde 14 
 
Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. 
 
Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu’nun 
ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın 
ilgili hükümleri uygulanır. 
 
Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay 
sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin 
internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile 
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul 
toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden 
yapılır.  
 
Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan 
itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, 
organların seçimine, finansal tablolara, yönetim 
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kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, 
dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının 
belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile 
faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen 
diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. 
 
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya 
çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşmede 
yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.  
 
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy 
hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 
hükümlerine uyulur. 
 
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı 
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik 
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde 
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin 
genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride 
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini 
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm 
genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu 
hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden 
hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan 
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 
kullanabilmesi sağlanır. 
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları 
Madde 15 
 
Genel kurullar şirket yönetim merkezinin bulunduğu 
ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir 
yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak 
toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümleri 
uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. 
maddesi hükmü çerçevesinde, TTK’nın 388. 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar 
için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388. 
maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK’nın 372. 
maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.  
 
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından 
önemli nitelikte sayılan işlemlerde, şirketin her türlü 
ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, 
rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK 
tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 
İlkelerine uyulur.  

 
Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri 
tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve 
içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu 
üyesi olarak seçilir.  
 
Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair 
verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin 
haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu 
hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu 
çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda 
verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz 
edilemez.  
 
Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten 
kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el 
kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay 
sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine 
sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak 
gerekir.  
 
 
YENİ  ŞEKİL   
Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları 
Madde 15 
 
Genel kurullar şirket yönetim merkezinin bulunduğu 
ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir 
yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak 
toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret 
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından 
önemli nitelikte sayılan işlemlerde, şirketin her türlü 
ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, 
rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu 
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.  
 
Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri 
tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve 
içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu 
üyesi olarak seçilir. 
 
 Genel Kurulda, Esas Sözleşmenin değiştirilmesine dair 
verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin 
haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu 
hisse senedi sahipleri Türk Ticaret Kanunu’nun 454. 
maddesi uyarınca olumlu oy vermedikçe infaz 
edilemez.  
 
 
Genel Kurulda imtiyazlı payların sahip veya 
temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 454. maddesinde öngörülen 
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toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy 
vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz. 
Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 454 inci maddesi hükümlerine 
tabidir. 
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Toplantılarda Komiser Bulundurulması 
Madde 16 
 
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul 
toplantılarında ticaret bakanlığı komiserinin 
bulundurulması şarttır. Komiserin yokluğunda 
yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak 
kararlar geçerli değildir.  
 
 
YENİ ŞEKİL   
Toplantılarda Komiser Bulundurulması:  
Madde 16 
 
Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin katılımı hakkında Türk Ticaret 
Kanunu’nun 407. maddesinin üçüncü fıkrası 
hükmü uygulanır.  
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Vekil Atanması 
Madde 17 
 
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini 
diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil 
ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller 
kendi oylarından başka temsil ettikleri pay 
sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da 
kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklı 
kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu belirtir. Üzerinde 
intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy 
hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından 
kullanılır. Pay sahibinin birden fazla sahibi varsa ortak 
temsilci oy kullanır. Genel Kurul toplantılarının 
ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu 
belgeler müteakip toplantı için de geçerlidir. Temsilci 
veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş 
olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin 
belgede belirtmiş olduğu isteği doğrultusunda 
kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması 
sırasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin 
düzenlemelerine uyulur. 
 
 
YENİ ŞEKİL   

Vekil Atanması 
Madde 17 
 
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri 
kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten 
atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. 
Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından 
başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her 
birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya 
yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklı kalmak 
kaydıyla, Yönetim Kurulu belirtir. Üzerinde intifa 
hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa 
hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. 
Payın birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy 
kullanır. Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi 
halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler 
müteakip toplantı için de geçerlidir. Temsilci 
veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş 
olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin 
belgede belirtmiş olduğu isteği doğrultusunda 
kullanmak zorundadır. Vekaleten oy 
kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve 
sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine 
uyulur.  
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
İlan 
Madde 18 
 
Şirket’in ilanları Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi 
4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere şirket merkezinin 
bulunduğu yerde iki gazete ile ilan günü hariç en az 
onbeş gün önce yayınlanır.  
 
Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile 
öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla 
sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik 
haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel 
kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.  
 
Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 
TTK’nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır. 
  
Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ile Türk 
Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme 
yükümlülükleri saklıdır. 
 
YENİ ŞEKİL   
İlan 
Madde 18 
 
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası mevzuatına uygun olarak Türkiye Ticaret 
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Sicil Gazetesi’nde, şirketin internet sitesinde,  
KAP’ta ve belirlenen diğer yerlerde Sermaye 
Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 
 
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Belgeler 
Madde  20 
 
Yönetim Kurulu raporu ve murakıp raporları, yıllık 
bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda hazır 
bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını 
gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı, ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların 
görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile 
birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir ve 
mevzuata uygun olarak ilan edilir.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen 
mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar 
dahilinde düzenlenir, Sermaye Piyasası Kurulu’na 
gönderilir ve kamuya duyurulur.  
 
 
YENİ ŞEKİL   
Belgeler 
Madde  20 
 
Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili 
mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmesi 
zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde 
ilgili mercilere iletilir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen 
finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye 
tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu,  
Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve 
pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul 
tutanağı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
mevzuatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
hazırlanır ve kamuya duyurulur. 
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Ana Sözleşme Değişikliği 
Madde  21 
 
Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve 
uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası 
Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin 
alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen 

hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine 
karar verilir. Bu konuda değişiklikler usulüne uygun 
olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan 
tarihinden başlayarak geçerli olurr. 
 
 
 
YENİ ŞEKİL   
Esas Sözleşme Değişikliği: 
Madde  21 
 
Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret 
Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak 
davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede 
belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. 
 
Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay 
sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel 
Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca 
onaylanması gerekir. 
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Bilanço Kar-Zarar Hesapları  
Madde  23 
 
Her hesap döneminin sonunda Şirket’in durumunu 
gösteren bir bilanço ile kar zarar durumunu gösteren 
bir hesap cetveli düzenlenecektir. Genel Kurul 
toplantılarından 15 gün önce bilanço ile kar-zarar 
hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun 
kopyaları isteyen pay sahiplerine vermek üzere Şirket 
merkezinde hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 
 
 
YENİ ŞEKİL   
Yapılacak Bağışlar 
Madde  23 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının 
örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık 
teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun 
aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının 
yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel 
kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli 
amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler 
ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. 
  
Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul 
tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı 
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aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası 
Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. 
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Kar Dağıtımı: 
Madde  24 
 
Şirket’in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine 
göre tespit edilir. Şirketin umumi masrafları ile 
muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve 
ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi 
sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra 
geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu 
tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi 
sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir. 
 
Bu şekilde tesbit olunan safi karın; 
 
a- % 5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır; 
 
b- Kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca tesbit edilen oranda birinci temettü 
verilmesine yetecek miktar ayrılır. Birinci temettünün 
nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması 
veya dağıtılmaması yolunda karar alınabilir. Sermaye 
Piyasası Kurulu gerek gördüğünde birinci temettünün 
nakden dağıtılması zorunluluğunu getirebilir. 
 
c- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 5’i 
Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla % 5’i de 
şirket müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir. 
 
d- Karın geri kalan kısmının Yönetim Kurulunun önerisi 
de nazara alınmak suretiyle kısmen veya tamamen 
dağıtılması veya olağanüstü yedek akçelere ayrılması 
konusunda karar almaya Genel Kurul yetkilidir. 
 
e- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan 
yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri 
için belirlenen oranda birinci temettü 
ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, 
ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu 
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan 
pay dağıtılmasına karar verilemez.  
 
 
YENİ ŞEKİL   
Kar Dağıtımı, Yedek Akçeler ve Kar Dağıtım Zamanı 
Madde  24 
 
Şirket’in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine 

göre tespit edilir. Şirket net karı, Şirketin umumi 
masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe 
ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket 
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler, 
hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden 
düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası 
mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda 
gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl 
zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile 
aşağıdaki gibi dağıtılır: 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
 
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca 
ödenmiş sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar % 5 
kanuni yedek akçe ayrılır. 
Birinci Kar Payı: 
 
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının 
ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden pay 
sahiplerine, Şirket’in kar dağıtım politikası 
çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı 
ayrılır. Birinci kar payının nakden ve/veya pay 
biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir. 
 
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel 
Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, 
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş 
vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara 
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir: 
 
İkinci Kar Payı: 
 
d) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi 
üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen 
ikinci kar payı olarak dağıtılabilir veya Türk Ticaret 
Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca olağanüstü 
yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara 
devredilebilir. 
 
Genel Kanuni Yedek Akçe: 
 
e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer 
kimselere   dağıtılması kararlaştırılmış olan 
kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kâr payı 
düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 
 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler 
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen kar payı dağıtılmadıkça; başka yedek 
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, 
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve 
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve 
bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına 
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ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER 

karar verilemez. 
 
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların 
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
 
Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde 
verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya 
ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim 
kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından 
kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun 
olarak genel kurul tarafından verilen kar dağıtım 
kararı geri alınamaz.  
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Yedek Akçe : 
Madde  25 
 
Şirket tarafından safi kardan %5 oranındaki kanuni 
yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini 
buluncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe 
herhangi bir nedenle ödenmiş sermayenin beşte biri 
oranından aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni 
yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunun 466 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklıdır. 
 
 
YENİ ŞEKİL   
Kar Payı Avansı 
Madde  25 
 
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 
ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine 
kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar 
payı avansı tutarının hesaplanmasında ve 
dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Azınlık Hakları  
Madde  26 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 341, 348, 356, 359, 366, 
367 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az 
onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan 
haklar, şirket ödenmiş sermayesinin en az 
yirmide birini temsil eden pay sahipleri  
tarafından kullanılır. 
 
 
YENİ ŞEKİL   
Azlık Hakları  
Madde  26 
 

Türk Ticaret Kanunu’nun 411’inci maddesine 
göre, sermayenin en az onda birini temsil eden 
pay sahiplerine tanınan haklar, Şirkette, 
çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil 
eden pay sahipleri tarafından 
kullanılabilmektedir.  
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Fesih ve Tasfiye : 
Madde  28 
 
Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu 
Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Tasfiye 
işlemleri bir veya daha fazla tasfiye memuru tarafından 
yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.  
Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca 
tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul’ca 
karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte 
hareket ederek tasfiye halindeki şirket namına 
imza etmeye yetkilidir.  
 
 
YENİ ŞEKİL   
Kendiliğinden Sona Erme, Şirketin Sona Ermesi ve 
Tasfiyesi 
Madde  28 
 
a) Kendiliğinden Sona Erme  
Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih 
addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür 
b) Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi  
Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı 
muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret 
Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır.  
 
 
————————————————————            
ESKİ ŞEKİL   
Tasfiye Sonucu 
Madde  29 
 
Feshedilen Şirket’in borçları tamamen 
ödendikten sonra arta kalan para ve yedek 
akçeleri pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. 
Ancak alacaklıları üçüncü defa davetten itibaren 
bir yıl geçmedikçe dağıtım yapılamaz. TTK’nın 
447. maddesi ikinci fıkra son cümle hükmü 
saklıdır.  
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Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına 
ilişkin bilgiler 
Şirketin 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 
tarihleri arasında iktisap ettiği kendi payı 
yoktur. 
 
Hesap dönemi içerisinde yapılan özel 
denetime ve kamu denetimine ilişkin 
açıklamalar 
Şirket 2015 yılı içerisinde özel denetime ya 
da kamu denetimine tabi bir incelemeden 
geçmemiştir. 
 
Mevzuat hükümlerine aykırı 
uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim 
organı üyeleri hakkında uygulanan idari 
ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar 
2015 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine 
aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve 
yönetim organı üyeleri hakkında 
uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur. 
 
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere 
ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul 
kararlarının yerine getirilip getirilmediği, 
hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar 
yerine getirilmemişse gerekçelerine 
ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler 
Şirket 2015 yılında belirlemiş olduğu 
hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır. 2015 
yılında alınan genel kurul kararları yerine 
getirilmiştir. 
 
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise, 
hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir 
şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle 
onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına 
yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş 
faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona 
bağlı bir şirketin yararına alınan veya 

alınmasından kaçınılan tüm diğer 
önlemler 
Şirketin yararına yapılmış herhangi bir 
hukuki bir işlem ya da ona bağlı bir şirketin 
yararına alınan veya alınmasından 
kaçınılan herhangi bir önlem 
bulunmamaktadır. 
 
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse, 
bir önceki soruda bahsedilen hukuki 
işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı 
veyahut alınmasından kaçınıldığı anda 
kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, 
her bir hukuki işlemde uygun bir karşı 
edinim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan 
veya alınmasından kaçınılan önlemin 
şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket 
zarara uğramışsa bunun denkleştirilip 
denkleştirilmediği 
2015 yılı içerisinde şirketi zarara uğratacak 
şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan 
bir önlem yoktur. 
 
İşletme aleyhine açılan ve işletmenin 
mali durumunu ve faaliyetlerin 
etkileyebilecek nitelikteki davalar ve 
olası sonuçları hakkında bilgiler  
2015 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan 
ve işletmenin mali durumunu ve 
faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte 
davalar bulunmamaktadır. 
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Egeli & Co. Yatırım Holding, komite 
faaliyetlerini kurumsallaşma yolunda atılan 
güçlü adımlar olarak görmektedir. 
 
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.’nin komite 
başkan ve üyeleri, 3 Nisan 2014 tarihinde 
yapılan olağan ortaklar genel kurulu 
toplantısındaki yönetim kurulu üye seçimi 
sonrasında yapılan 8 Nisan 2014 tarihli 
yönetim kurulu toplantısında kurumsal 
yönetim ilkeleri doğrultusunda seçilmiş 
olup o tarihten bugüne değişen herhangi 
bir komite üyesi bulunmamaktadır. 
 
Yönetim kurulu bünyesinde 
oluşturulan komitelerin çalışma 
esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce 
takip edilmesine ilişkin düzenlemeler 
sağlanmıştır. 2015 yılı içinde 7 adet 
kurumsal yönetim komitesi toplantısı, 
5 adet denetim komitesi toplantısı ve 
6 adet riskin erken saptanması 
komitesi toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  
 

Denetim komitesinin yıl içinde 
gerçekleştirdiği toplantıların 
birinde 2015 yılı mali tablolarının 
denetimi için alınan bağımsız 
denetim teklifleri değerlendirilmiş 
ve yönetim kuruluna sunulmak 
üzere komitenin tavsiye kararı 
oluşturulmuştur. Diğer dört 
komite toplantısında 2014 yıl sonu 
ve 2015 yılı ara dönem mali 
tablolarının hazırlanış süreci, 
yürürlükteki mevzuat açısından 
gözden geçirilmiş ve mali 
tabloların uygunluğu hakkında 
yönetim kuruluna görüş 
sunulmuştur.  

 Kurumsal yönetim komitesinin 
yıl içinde gerçekleştirdiği 
toplantılarda 2015 yılında yapılan 
genel kurul hazırlıkları, şirketin 
yaygın ve süreklilik arz eden 
işlemleri, yatırımcı ilişkileri 
yöneticisi değişikliği ve yeni 
yöneticinin  aynı zamanda 
kurumsal yönetim komitesi üyesi 
olarak atanması,  alt şirketlerin 
bankalardan kullandığı kredilere 
kefil olunması konuları 
değerlendirilmiş ve yönetim 
kuruluna görüş sunulmuştur. 

 
Riskin erken saptanması komitesinin 
şirketin varlığı, gelişmesi ve 
devamlılığını tehlikeye düşürebilecek, 
risk teşkil edebilecek durumlar olup 
olmadığı, , şirketin faaliyetlerinden 
dolayı, borç ve sermaye piyasası 
fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki 
değişimlerin etkileri dahil çeşitli 
finansal risklere maruz kalıp kalmaması 
ve bu risklerin, şirketin mali 
performansı üzerindeki potansiyel 
olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi 
ile ilgili yönetimin çalışmaları, şirketin 
bilgi işlem faaliyetleri hakkında şirket 
yönetiminden alınan bilgiler 
doğrultusunda verilerin kaybedilmesi 
ve çalınmasına ilişkin risklerle ilgili 
gerekli önlemlerin (yedekleme sistemi, 
veri tabanından dosya transfer 
sınırlaması) alınması konuları 
değerlendirilmiş ve  yönetim kuruluna 
öneride bulunulmuştur. 

 

KOMİTELERİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN  
YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ  
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FİNANSAL TABLO VE FAALİYET 
RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULU'NUN 
 
KARAR TARİHİ: 30.03.2016 
KARAR SAYISI : 215 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL 
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR 
TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. 
MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK 
BEYANI 
 
 

a) 01.01.2015-31.12.2015 dönemine 
ilişkin mali tablolar ve yönetim kurulu 
faaliyet raporunun tarafımızca 
incelendiğini, 

b) Şirketteki görev ve sorumluluk 
alanımızda sahip olduğumuz bilgiler 
çerçevesinde, mali tablolar ve 
yönetim kurulu faaliyet raporunun 
önemli konularda gerçeğe aykırı bir 
açıklama ya da açıklamanın yapıldığı 
tarih itibarı ile yanıltıcı olması 
sonucunu doğurabilecek herhangi bir 
eksiklik içermediğini, 

c) Şirketteki görev ve sorumluluk 
alanımızda sahip olduğumuz bilgiler 
çerçevesinde, yürürlükteki finansal 
raporlama standartlarına göre 
hazırlanmış mali tabloların, 
Şirketimizin aktifleri, pasifleri, 
finansal durumu ve kar/zararını dürüst 
bir biçimde yansıttığını, yönetim 
kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi 

ve performansı dahil olmak üzere 
işletmenin finansal durumunu, karşı 
karşıya olduğu önemli riskler ve 
belirsizliklerle birlikte, dürüst bir 
biçimde yansıttığını, kamuya 
saygılarımızla beyan ederiz. 

 
Saygılarımızla, 
 
 
 
Tan Egeli                      Ersoy Çoban 
Yönetim Krl. Bşk.         Genel Müdür 

SORUMLULUK BEYANI  SORUMLULUK BEYANI  
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BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM 
İLKELERİNE UYUM BEYANI 
 
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. (“Şirket”), 
faaliyetlerini kurumsal yönetimin dört 
temel ilkesi olan eşitlik, şeffaflık, hesap 
verebilirlik ve sorumluluk kavramlarına 
uygun olarak sürdürmektedir. 
 
Egeli & Co. Yatırım Holding, Kurumsal 
Yönetim Tebliği’nin zorunlu hükümlerine 
uymakta, zorunlu olmayan maddelere de 
azami ölçüde uyum sağlamaya özen 
göstermektedir. Şirket’in kurumsal 
yönetim ilkelerine uyum düzeyi, kurumsal 
yönetim ilkelerine uyum beyanı ile kamuya 
açıklamaktadır.  SAHA Kurumsal Yönetim 

ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 
("Saha Rating") tarafından 28 Kasım 2014 
tarihinde 92,44 (10 üzerinden 9, 24) olarak 
açıklanan Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme notu 27 Kasım 2015 
tarihinde 92,98 (10 üzerinden 9,30) olarak 
revize edilmiştir.  
 
Egeli & Co. Yatırım Holding’in 
derecelendirme kapsamında dört ana 
başlıktan aldığı notlar aşağıdaki gibidir:  

 
 
 
 

Saha Rating tarafından hazırlanan 
kurumsal yönetim derecelendirme 

raporunun tam metnine şirketin                 
www.egcyh.com adresindeki kurumsal 
internet sitesinden ulaşılabilmektedir. 
 
Yıl içinde şirketin yatırım danışmanlığı 
veya derecelendirme hizmeti aldığı 
kurumlarla arasında herhangi bir çıkar 
çatışması olmamıştır. İlgili kurumlarla 
Şirket arasında imzalanan sözleşmelerde, 
çıkar çatışmasına sebep olabilecek 
konulara ve önlemlerine ilişkin bilgilere yer 
verilmektedir. 
 
Derecelendirme raporunda da belirtilen 
aşağıdaki başlıca hususlar dışında, Egeli & 
Co. Yatırım Holding, faaliyetlerini 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak 
yürütmektedir: 
 
 Ana sözleşmede birikimli oy 

uygulamasına yer verilmemesi  
 Ana sözleşmede bireysel bir hak olarak 

pay sahiplerine özel denetçi atanması 
yönünde talep hakkı tanıyan bir 
düzenleme yer almaması ve  

 Yönetim kuruluna aday gösterme 
imtiyazının bulunması iyileştirme 
gereken başlıca alanlar olarak 
belirtilmiştir.  

 
BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ  
 
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü  
Egeli & Co. Yatırım Holding bünyesinde 
Şirket genel müdürüne bağlı olarak 
çalışmalarını yürüten bir yatırımcı ilişkileri 
bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı ilişkileri 
yöneticisi aynı zamanda kurumsal yönetim 
komitesi üyesi olup Şirket’in yatırımcı 
ilişkileri bölümüne ilişkin iletişim bilgileri 
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Pay Sahipleri %25 87,30 

Kamuyu 

Aydınlatma ve 

Şeffaflık 

%25 98,02 

Menfaat Sahipleri %15 93,96 

Yönetim Kurulu %35 93,01 

Toplam %100 92,98 
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aşağıda yer almaktadır:  

Yatırımcı ilişkileri bölümü,  
 Yatırımcılar ile ortaklık arasında 

yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve 
belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, 
güvenli ve güncel olarak tutulmasının 
sağlanması, 

 Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile 
ilgili yazılı bilgi taleplerini 
yanıtlanması, 

 Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak 
pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine 
sunulması gereken dokümanların 
hazırlaması ve genel kurul 
toplantısının ilgili mevzuata, esas 
sözleşmeye ve diğer ortaklık içi 
düzenlemelere uygun olarak 
yapılmasını sağlayacak tedbirlerin 
alınması 

 Kurumsal yönetim ve kamuyu 
aydınlatma ile ilgili her türlü husus da 
dahil olmak üzere sermaye piyasası 
mevzuatından kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin 
gözetilmesi ve izlenmesi 
sorumluluklarını yerine getirmektedir.  

Yatırımcı ilişkileri bölümü dönem içinde 

yerine getirdiği başlıca faaliyetler 
aşağıdaki gibidir:  
 Dönem içinde yatırımcılarımızdan 

telefon yolu ile 106 adet bilgi talebi 
alınmıştır. Yatırımcılar tarafından 
yöneltilen sorular, ilgili yasal 
düzenlemeler ve şirketin bilgilendirme 
politikasına uygun olarak 
yanıtlanmıştır. Bilgi taleplerinin 
tamamı gizli veya ticari sır niteliğinde 
olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun 
olarak karşılanmıştır.  

 Genel Kurul toplantısının yürürlükteki 
mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer 
şirket içi düzenlemelere uygun olarak 
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.  

 Genel kurul öncesinde pay sahiplerine 
yönelik olarak genel kurul 
bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.  

 Kamuyu aydınlatma ile ilgili 
yükümlülükler mevzuat gereği yerine 
getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda gerekli açıklamaların 
eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, 
yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve 
yanıltıcı ifadelerden uzak biçimde 
yapılması sağlanmıştır.  

 
Şirket 2015 yılı içinde yurt dışında 
hissedar ve potansiyel yatırımcılarıyla 
çeşitli toplantı ve konferanslarda bir araya 
gelmiştir. Uluslararası sermaye 
piyasalarında kendisini tanıtmak isteyen 
Egeli & Co. Yatırım Holding, 2015 yılında 
şirket hakkında bilgilendirme yapmak için 
Şubat ayında Londra’da ve Aralık ayında 
Dubai’de Global Ag Investing’e katılarak 
potansiyel yatırımcılara kendisini ve 
portföy şirketlerini tanıtma fırsatı 
yakalamıştır.    

ÇAĞRI DEMİREL 
Yatırımcı İlişkileri Müdürü 
Tel: +90 212 343 0626  
Faks: +90 212 343 0627  
E-posta: yatirimci@egcyh.com 
 
Ahmet CEYLAN 
Yatırımcı İlişkileri Personeli 
Tel: +90 212 343 0626  
Faks: +90 212 343 0627  
E-posta: yatirimci@egcyh.com 
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2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme 
Haklarının Kullanımı  
İlgili mevzuat ve şirket bilgilendirme 
politikası uyarınca bütün yatırımcıların eşit 
düzeyde bilgilendirilmesi esastır.  
Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında 
daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere 
yer verilmemektedir. Yatırımcılar 
tarafından yöneltilen soru sayısı yatırımcı 
ilişkileri bölümünde belirtilmiştir. 
 
Şirketin internet sitesinde, pay sahipliği 
haklarının kullanımını etkileyebilecek 
nitelikteki bilgi ve açıklamalara yer 
verilmektedir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda yapılan tüm açıklamalar 
şirketin internet sitesi www.egcyh.com 
adresinde de yayımlanmıştır. 
 
Şirket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak 
olarak, pay sahiplerine özel denetçi 
görevlendirilmesini talep etme hakkı 
tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. 
Dönem içinde bu konuda herhangi bir 
talep de söz konusu olmamıştır. 
 
Yatırımcı ilişkileri bölümü yıl içinde 
yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak düzenli 
bir veri tabanı tutulmakta olup yılda en az 
bir kere yatırımcı ilişkilerinin faaliyetlerine 
ilişkin rapor yönetim kuruluna 
sunulmaktadır. 
 
2.3. Genel Kurul Toplantıları  

25 Mart 2015 tarihinde The Sofa Hotel-
Teşvikiye Cad. No:41-41A Nişantaşı- Şişli/
İstanbul adresinde düzenlenen olağan 
ortaklar genel kurul toplantısı daveti, 
gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nin 6 Mart 2015 

tarih, 8773 sayılı nüshasında, 4 Mart 2015 
tarih ve 10952 sayılı Yenigün Gazetesi ve 4 
Mart 2015  tarih ve 13172 sayılı Hürses 
Gazetesi’nde ayrıca 2 Mart 2015 tarihinde 
Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin 
internet sitesinde ilan edilmiştir. 
 
Şirketin toplam 4.000.000.000 adet 
paydan oluşan 40.000.000,00TL 
tutarındaki sermayesinin, 7.976.071,800 
adet A Grubu nama pay karşılığı 
79.760,718TL tutarındaki ve 
1.825.000.139,2 adet B Grubu hamiline pay 
karşılığı 18.250.001,392 TL tutarındaki 
sermaye olmak üzere toplam 
1.832.976.211 adet pay karşılığı 
18.329.762,11 TL tutarındaki hissenin 
asaleten ve 185.496.800 adet B Grubu 
hamiline pay karşılığı 1.854.968 TL 
tutarındaki hissenin vekaleten olmak üzere  
olmak üzere toplam 2.018.473.011 adet 
paya karşılık 20.184.730,11 TL (%50,46)  
tutarındaki pay toplantıda temsil 
edilmiştir. İmtiyazlı pay sahiplerinin 
tamamı toplantıda hazır bulunmuş olup, 
pay sahipleri tarafından yöneltilen her 
hangi bir soru olmamıştır. Pay sahipleri 
tarafından herhangi bir gündem önerisi 
verilmemiştir. 
 
Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için 
toplantının yapılacağı yer ve zaman açık 
bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu 
ve şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayınlanmıştır. 
 
Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için 
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 
çoğunluğunun olumlu oyu aranmaktadır, 
olumsuz oy vermeleri nedeniyle genel 
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kurula bırakılmış işlemler söz konusu 
olmamıştır. 
 
Toplantıya menfaat sahipleri veya medya 
temsilcilerinden katılan olmamıştır. 
Kurumsal yönetim derecelendirme 
şirketinin temsilcisi toplantıda misafir 
olarak yer almıştır. 
 
Genel kurul toplantısından önce 
gündemdeki konulara ilişkin açıklayıcı 
bilgilerin yer aldığı bir genel kurul 
bilgilendirme dokümanı hazırlanarak 
şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. 
Ayrıca raporlama dönemine ilişkin faaliyet 
raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi ve 
şirket esas sözleşmesi, genel kurul 
öncesinde toplantının düzenlendiği şirket 
merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.  
 
Genel kurul toplantısında pay sahiplerine, 
bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir gündem 
maddesi altında bilgi verilmiştir. 
 
Genel kurul toplantılarının tutanakları 
şirketin kurumsal internet sitesindeki 
yatırımcı ilişkileri bölümü altında yer alan 
kurumsal yönetim başlığı altında genel 
kurul bilgileri bağlantısında ve Merkezi 
Kayıt Kuruluşu Bilgi Platformu’nda ve 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 
yayımlanmaktadır.  
 
Yönetimi elinde bulunduran pay 
sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, 
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin 
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı 
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden 

olabilecek bir durum söz konusu 
olmamıştır. 
 
2.4. Oy ve Azlık Hakları  
Şirket esas sözleşmesi, oy haklarıyla ilgili 
olarak herhangi bir imtiyaz 
tanımamaktadır. Bununla birlikte toplam 
7.976.100 adet 1 kuruş nominal değerli A 
grubu hisseler, yönetim kurulu üye 
seçiminde imtiyaza sahiptir. Karşılıklı 
iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetimde 
azlık paylar temsil edilmemektedir. Şirket 
ana sözleşmede birikimli oy kullanma 
yöntemine yer verilmemektedir. 
 
Ana Sözleşme’nin 8. maddesine göre (A) 
grubu payların yönetim kurulu üye 
seçiminde imtiyazı mevcut olup (B) grubu 
payların herhangi bir imtiyazı 
bulunmamaktadır.  
 
Olağan genel kurul toplantısında şirket ile 
karşılıklı iştirak içerisinde olan başka bir 
şirket oy kullanmamıştır. 
 
Azınlık hakları şirket esas sözleşmesinde 
sermayenin yirmide birinden daha düşük 
bir şekilde belirlenmemiş olup ilgili 
maddeye göre Türk Ticaret Kanunu’nun 
341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. 
maddelerinde esas sermayenin en az onda 
birini temsil eden pay sahiplerine tanınan 
haklar, şirket ödenmiş sermayesinin en az 
yirmide birini temsil eden pay sahipleri 
tarafından kullanılır. 
 
2.5. Kâr Payı Hakkı 
Şirketin kârına katılım konusunda herhangi 
bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımı 
yasal süreçler içerisinde 
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gerçekleştirilmekte olup kâr dağıtım 
politikasına ilişkin bilgi genel kurul 
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmuştur. Şirketin kâr dağıtım politikası 
aşağıdaki gibi olup ayrıca Şirketin 
kurumsal internet sitesinde kamuya 
açıklanmaktadır. 
 
Egeli & Co. Yatırım Holding AŞ.  
Kar Dağıtım Politikası: 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 
Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve 
genel ekonomik konjonktür göz önünde 
bulundurularak, her yıl oluşması hâlinde 
dağıtılabilir net kârın, ortaklığın sermaye 
yapısını ve iş planını olumsuz yönde 
etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/
veya bedelsiz hisse senedi yoluyla 
dağıtılması genel kurul onayına sunulur. 
 
Bedelsiz hisse şeklinde dağıtım için, öz 
kaynaklarımızın toplam aktiflerimize 
oranıyla ilgili bir koşul belirlenmemiş olup, 
dağıtım oranına ilişkin bir kısıtlama da 
getirilmemektedir. 
 
Kâr oluşması halinde dağıtımın Genel 
Kurul toplantısını takiben en geç üç ay 
içinde yapılması amaçlanmakla birlikte, 
nihai kâr dağıtım tarihine karar verme 
yetkisi Genel Kurul’dadır. Genel Kurul veya 
yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, 
sermaye piyasası düzenlemelerine uygun 
olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar 
verebilir. 
 
Esas sözleşmede izin verilmesine bağlı 
olarak, kâr payı avansının dağıtılıp 
dağıtılmayacağı Genel Kurul veya yetki 

verilmesi halinde Yönetim Kurulunun 
takdirindedir. Dağıtılacak kâr payı avansı, 
ara dönem finansal tablolara göre oluşan 
net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu 
ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken 
yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları 
düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını 
geçemez. 
 
Şirket 2015 yılı olağan genel kurul 
toplantısında, Yönetim Kurulu’nun önerisi 
doğrultusunda, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II 
No:14-1) hükümlerine göre 2014 yılı 
faaliyetlerinden 35.584.766 TL net dönem 
karı elde edilmesine karşın vergi usul 
kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 
01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait 
mali tablolarda 2.387.498,80 TL net dönem 
zararı bulunduğundan kar dağıtımı 
yapılmamasına oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
 
2.6. Payların Devri  
Şirketin esas sözleşmesinde payların 
devrini kısıtlayan bir hüküm 
bulunmamaktadır. Paylar, Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe 
devredilebilir.  
 

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE 
ŞEFFAFLIK  
 

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği 
Şirketin kurumsal internet sitesi, 
www.egcyh.com adresinde 
yayımlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce 
olarak yayımlanan internet sitesinde 
SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde 
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belirtilen hususlara yer verilmektedir. 
 
 3.2 Faaliyet Raporu 
Şirketin faaliyet raporunda kurumsal 
yönetim ilkelerinde yer alan bilgilere yer 
verilmektedir. 
 
BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ  
 
4.1. Menfaat Sahiplerinin 
Bilgilendirilmesi  
Şirket, amaçlarına ulaşmasını ve 
faaliyetlerini sürdürmesini etkileyen ya da 
bundan etkilenen, dolayısıyla şirket 
faaliyetleri üzerinde meşru çıkarları olan 
kişi, grup ya da kuruluşların tümünü 
şirketin paydaşları olarak 
değerlendirmektedir. Hissedar değerinin 
ancak bütün paydaşların çıkarları 
gözetilerek maksimize edilebileceğine, 
hissedar ve paydaşların menfaatlerinin bu 
açıdan aynı paralelde olduğuna 
inanmaktadır. Bu anlayışla, paydaşların 
menfaatlerinin korunmasına azami özen 
göstermektedir. 
 
Menfaat sahipleri gerektikçe kendilerini 
ilgilendiren hususlarda toplantılara davet 
edilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak 
toplantı, şirket internet sitesi, e-posta, 
Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-Yönet 
sistemi, E-Şirket ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 
kullanılmaktadır.  
 
Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve 
etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri 
işlemlerle ilgili görüşlerinin 
değerlendirilmesi sorumluluğu denetim 
komitesine verilmiş olup bu konuya ilişkin 
görüşlerini yatırımcı ilişkileri e-mail ve 

telefon hattı vasıtasıyla iletme hakkına 
sahiptirler.  
 
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime 
Katılımı  
Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları 
konusunda herhangi bir çalışma 
yapılmamıştır. 
 
4.3. İnsan Kaynakları Politikası  

Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.; en büyük 
sermayesi ve başarısının temeli olan insan 
kaynaklarını uluslararası standartlarda 
yönetmeyi ilke olarak benimsemiştir. İnsan 
kaynakları yönetimindeki modern 
uygulamaları sürekli takip eden ve kurum 
kültürüne en uygun olacak şekilde 
uygulamaya alınmasını amaçlayan Egeli & 
Co. Yatırım Holding A.Ş.; işe alım, eğitim 
ve geliştirme, kariyer yönetimi, 
performans değerlendirme gibi konularda 
alanında uzman danışmanlık firmaları ile 
çalışmaktadır. 

 

İşe Alım 
Şirket’in işe alım faaliyetleri “herkese eşit 
fırsat” anlayışıyla yürütülmektedir. İş 
ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi 
ayrımcılığa yol açabilecek özellikler 
belirtmekten kaçınan Egeli & Co. Yatırım 
Holding A.Ş., bu tutumunu işe alımın tüm 
aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona 
en uygun adayı objektif kriterlere 
dayanarak seçmektedir. 
 
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.; ekibe yeni 
katılacak kişilerin birikim ve hedefleri ile 
pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin ve 
pozisyon için tanımlanmış olan kariyer 
yolunun uyum içinde olmasına özen 
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gösterir. Egeli & Co. Yatırım Holding 
A.Ş.’nin kapıları takım çalışmasına yatkın, 
birlikte çalışmaya ve bilgi paylaşımına 
önem veren, mesleki ve bireysel gelişimine 
yatırım yapmış, başarı motivasyonu 
yüksek, dinamik, gelişime ve yeniliklere 
açık olan herkese açıktır. 
 
Eğitim ve Geliştirme 
Egeli & Co. Yatırım Holding; sahip olduğu 
nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım 
yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamayı önemsemektedir. 
Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının 
belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici 
gözlemleri, performans değerlendirme 
görüşmesi sonuçları, değerlendirme 
merkezi çalışmaları gibi birçok farklı yol 
izlenmektedir. Tüm sonuçlar dikkate 
alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim 
planı hazırlanmakta ve yakından takip 
edilmektedir. 
 
Performans Yönetimi Sistemi 
Performansın objektif bir şekilde 
değerlendirilmesi ve başarının 
ödüllendirilmesi için yıl boyunca sistemli 
bir çalışma yürütülmektedir. Şirket 
hedefleri doğrultusunda her bir Egeli & Co. 
Yatırım Holding A.Ş.  çalışanı için yıllık 
hedeflerini ve pozisyonu için gerekli 
yetkinlikleri içeren bireysel performans 
karnesi hazırlanmaktadır. İlk altı aylık 
dönemin sonunda değişen koşullar 
doğrultusunda hedeflerin gerçekçiliği 
tekrar değerlendirilmekte ve gerekli 
görüldüğünde revize edilmektedir. Kişinin 
performansı yıl boyunca izlenmekte ve her 
sene Ocak ayında performans 
değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.  

Kariyer Yönetimi 
Egeli & Co. Yatırım Holding’de tüm 
pozisyonlar için görev tanımları, gerekli 
yetkinlikler, başarı kriterleri ve kariyer 
yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer planı 
doğrultusunda ilerlemesi için gerekli 
yönlendirme ve gelişim faaliyetleri insan 
kaynakları tarafından yürütülür ve takip 
edilir. 
 
Kurumsal Hafıza ve Bilgi Paylaşımı 
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., yıllar 
içinde oluşan deneyiminin, bilgi birikiminin 
ve kurum kültürünün ekibe yeni katılanlara 
aktarılması için sistemli çalışmalar yürütür. 
Kurumsal hafızanın yeni nesil yöneticilere 
aktarılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı 
eğitimler planlanır ve gerçekleştirilir, bilgi 
paylaşımı desteklenir. Yönetici görev 
değişikliklerinin Şirket yönetiminde 
aksaklığa sebep olmasını önlemek 
amacıyla bu gibi durumlarda 
görevlendirilecek yönetici adayları 
belirlenir ve onları yeni görevlerine 
hazırlayacak eğitim ve geliştirme 
çalışmaları yürütülür.  
 
Çalışan Mutluluğu ve İnsan Haklarına Saygı 
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. çatısı 
altında yürütülen tüm çalışmalarda 
karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış ilkesi 
benimsenir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil 
cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri 
nedenlerle ayrım yapılmaması, insan 
haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların 
şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya 
duygusal kötü muamelelere karşı 
korunması için gerekli önlemler alınır ve iş 
etiği kurallarının ilgili hükümler denetim 
komitesi tarafından izlenir. 
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4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 
Yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu 
üyeleri de dâhil bütün Egeli & Co. Yatırım 
Holding mensuplarını bağlayıcı nitelikte 
etik kurallar oluşturulmuş ve genel kurul 
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine 
sunularak yürürlüğe girmiştir. İş etiği 
kuralları dokümanı, bilgilendirme politikası 
kapsamında tüm çalışanlara imza 
karşılığında tebliğ edilmiştir. İş etiği 
kuralları, faaliyet raporunun ilgili 
bölümünde ve kurumsal internet sitesinde 
yer almaktadır. 
 
Faaliyet alanları enerji, tarım, gayrimenkul 
ve benzeri muhtelif sektörlerdeki yatırım 
fırsatlarını içerecek şekilde genişleyen, 
uzun vadede değer yaratmaya ve sürekli 
pozitif getiri sağlamaya odaklanan Egeli & 
Co. Yatırım Holding, yatırım felsefesini 
“Sürdürülebilir Sorumlu Yatırımlar” 
yaklaşımı temelinde oluşturmaktadır. Bu 
yaklaşım doğrultusunda, yatırım fırsatları 
belirlenirken çevresel sürdürülebilirliğe 
katkıda bulunan, toplumun ve ekonominin 
uzun vadeli yararını gözeten alanlara 
ağırlık verilmektedir. Bu anlayış 
çerçevesinde sosyal sorumluluk kavramı 
Egeli & Co. Yatırım Holding iş modelinin 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.  
 
Sürdürülebilir sorumlu yatırımlar yaklaşımı 
çerçevesinde, büyüme potansiyeli olan 
tarım, enerji ve altyapı gibi sektörlerin 
ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmayı 
ilke edinen Egeli & Co. Yatırım Holding, 
özellikle lider sermayedarı olduğu EGC 
Tarım Girişim sayesinde tarımsal katma 
değerleri ve tarımda kurumsallaşmayı 
artırmaya yönelik çalışmalarda 

bulunmaktadır.   
 

EMPEA (Emerging Markets Private Equity 
Association) üyesi olan Egeli & Co. Yatırım 
Holding faaliyetlerini sürdürürken topluma 
katkıda bulunmayı ve operasyonlarının 
doğal çevreye vereceği zararı minimize 
etmeyi iş modelinin ayrılmaz bir parçası 
hâline getirmiştir.  
 
Yatırımlarını gerçekleştirirken sorumlu 
yatırım ilkelerine riayet etmeyi ana hedef 
olarak belirleyen Egeli & Co. Yatırım 
Holding bünyesinde planlanan tüm yatırım 
faaliyetlerinde çevre dostu ve kârlı 
işletmeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.  
 
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU  
 
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve 
Oluşumu 
Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir 
ve temsil edilir. Yönetim kurulu, çoğunluğu 
icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 
üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) 
grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından genel kurul tarafından seçilir.  
 
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız 
üyelerin sayısı ve nitelikleri, SPK tarafından 
uyulması zorunlu tutulan Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ne göre belirlenir. Buna 
uygun olarak, yönetim kurulu üyelerinden 
Ahmet Berker Argun ve Murat Nadir Tansel 
Saraç yönetim kuruluna bağımsız üye 
olarak seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu ilk 
toplantısında aralarından bir başkan ve 
başkan vekili seçer. Şirketin yönetim kurulu 
dördü icracı olmayan ve iki tanesi de 
bağımsız olmak üzere toplam altı üyeden 
oluşmaktadır.  
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Şirketimizde aday gösterme komitesinin 
görevleri kurumsal yönetim komitesi 
altında yerine getirilmektedir. Kurumsal 
yönetim komitesinin başkanlığını bağımsız 
üye Ahmet Berker Argun yapmaktadır. 
 
Yönetim kurulunda yer alan üyelerin öz 
geçmişlerine faaliyet raporunun “Yönetim 
Kurulu” başlığı altında yer verilmektedir. 
Şirketin yönetim kurulu üçü icracı olmayan 
ve iki tanesi de bağımsız olmak üzere 
toplam beş üyeden oluşmaktadır. 
 
Bağımsızlık Beyanı  
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.’de 
üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu 
üyeliği görevine ilişkin olarak;  
 
 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren 

Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına 
İlişkin Tebliği 

 Şirket esas sözleşmesi ve  
 İlgili sair mevzuat hükümleri  
Çerçevesinde; “bağımsız yönetim kurulu 
üyesi” nitelik ve kriterlerine sahip 
olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve 

belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi 
geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri 
tam olarak yerine getireceğimi beyan 
ederim. 
 
Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ’de belirtilen aşağıdaki gerekli 
özelliklerin hepsini taşıdığımı beyan ve 
kabul ederim: 
 
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da 
önemli derecede1 etki sahibi olduğu 
ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü 
elinde bulunduran veya şirkette önemli 
derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu 
ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları 
arasında; son beş yıl içinde önemli görev 
ve sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda istihdam ilişkisinin 
bulunmaması, sermaye veya oy haklarının 
veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına 
birlikte veya tek başına sahip olunmaması 
ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin 
kurulmamış olması. 

Ad Soyad Görevi 
İcracı/ İcracı Olmayan/ 

Bağımsız 
Başlangıç / Bitiş Tarihi 

Tan EGELİ Başkan İcracı Olmayan 03.04.2014/ 3 Yıl Süreyle 

Akın AYDIN Başkan Vekili İcracı Olmayan 03.04.2014/ 3 Yıl Süreyle 

Muzaffer EGELİ Üye İcracı Olmayan 03.04.2014/ 3 Yıl Süreyle 

Mehmet  Cemal TÜKEL Üye Bağımsız 03.04.2014/ 3 Yıl Süreyle 

Ahmet Berker ARGUN Üye Bağımsız 03.04.2014/ 3 Yıl Süreyle 

Ersoy ÇOBAN Genel Müdür     

Yönetim Kurulu’nda bulunan Tan Egeli’nin 22 sene, Akın Aydın’ın 21 sene, Muzaffer 
Egeli’nin 23 sene, Mehmet Cemal Tükel’in 26 sene, Ahmet Berker Argun’un 29 yıl, Ersoy 
Çoban’ın 20 yıl mesleki tecrübeleri bulunmaktadır.  
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b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin 
denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, 
iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve 
danışmanlığı olmak üzere, yapılan 
anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli 
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya 
sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın 
alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak 
(%5 ve üzeri), önemli görev ve 
sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu 
üyesi olmaması. 
 
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması 
sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi 
yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve 
tecrübeye sahip olması 
 
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması 
şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, 
üye olarak seçildikten sonra kamu kurum 
ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor 
olması 
 
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de 
yerleşmiş sayılması. 
 
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda 
bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri 
arasındaki çıkar çatışmalarında 
tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat 
sahiplerinin haklarını dikkate alarak 
özgürce karar verebilecek güçlü etik 
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye 
sahip olması. 
 
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip 
edebilecek ve üstlendiği görevlerin 
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 

ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor 
olması. 
 
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl 
içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu 
üyeliği yapmamış olması. 
 
ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 
yönetim kontrolünü elinde bulunduran 
ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve 
toplamda borsada işlem gören şirketlerin 
beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu 
üyesi olarak görev almıyor olması. 
 
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen 
tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş 
olması. tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı; 
beyan ederim.  
 
Ayrıca Şirket’in Yönetim Kurulu’nda son on 
yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim 
kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul 
ederim.  
 
Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi 
bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan 
kaldıracak bir durumun ortaya çıkması 
halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak 
üzere derhal Yönetim Kurulu’na 
ileteceğimi beyan ve kabul ederim. 
 
Mehmet Cemal TÜKEL  
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Bağımsızlık Beyanı 
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş.’de üstleneceğim bağımsız 
yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin 
olarak; 
 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren 

Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliği 

 Şirket esas sözleşmesi ve 
 İlgili sair mevzuat hükümleri 
Çerçevesinde; “bağımsız yönetim kurulu 
üyesi” nitelik ve kriterlerine sahip 
olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve 
belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi 
geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri 
tam olarak yerine getireceğimi beyan 
ederim. 
 
Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ’de belirtilen aşağıdaki gerekli 
özelliklerin hepsini taşıdığımı beyan ve 
kabul ederim: 
 
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da 
önemli derecede1 etki sahibi olduğu 
ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü 
elinde bulunduran veya şirkette önemli 
derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu 
ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları 
arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve 
sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda istihdam ilişkisinin 
bulunmaması, sermaye veya oy haklarının 
veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına 
birlikte veya tek başına sahip olunmaması 
ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin 

kurulmamış olması. 
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin 
denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, 
iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve 
danışmanlığı olmak üzere, yapılan 
anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli 
ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya 
sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın 
alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak 
(%5 ve üzeri), önemli görev ve 
sorumluluklar üstlenecek yönetici 
pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu 
üyesi olmaması. 
 
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması 
sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi 
yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve 
tecrübeye sahip olması. 
 
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması 
şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, 
üye olarak seçildikten sonra kamu kurum 
ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor 
olması. 
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de 
yerleşmiş sayılması. 
 
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda 
bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri 
arasındaki çıkar çatışmalarında 
tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat 
sahiplerinin haklarını dikkate alarak 
özgürce karar verebilecek güçlü etik 
standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye 
sahip olması.  
 
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişi 
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip 
edebilecek ve üstlendiği görevlerin 
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gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor 
olması. 
 
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl 
içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu 
üyeliği yapmamış olması. 
 
ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 
yönetim kontrolünü elinde bulunduran 
ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve 
toplamda borsada işlem gören şirketlerin 
beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu 
üyesi olarak görev almıyor olması. 
 
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel 
kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması. 
tam olarak yerine getirebilecek ölçüde 
şirket işlerine zaman ayıracağımı; beyan 
ederim. 
 
Ayrıca Şirket’in Yönetim Kurulu’nda son on 
yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim 
kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul 
ederim. 
 
Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir 
sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan 
kaldıracak bir durumun ortaya çıkması 
halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak 
üzere derhal Yönetim Kurulu’na ileteceğimi 
beyan ve kabul ederim. 
 
Ahmet Berker ARGUN 
 
 
 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer 
Görevleri  
Yönetim kurulu üyelerinin diğer şirketlerde 
görev alması Türk Ticaret Kanunu’nu 
hükümlerinde belirtildiği üzere genel kurul 
iznine tabidir. Şirketin olağan genel 
kurulunda, o dönemde yürürlükte bulunan 
Türk Ticaret Kanunu’nun “Hareket 
Serbestisinin Tahdidi” babında 395. ve 396. 
maddeleri hükümlerine ve Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nin 1.3.7 ve 1.3.8 
maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Üst Düzey Yöneticilere yetki ve izin 
vermiştir. Yönetim kurulu üyelerinin grup 
içi ve grup dışında yürütmekte olduğu 
görevler herhangi bir çıkar çatışmasına yol 
açmamaktadır. 
 
Tan EGELİ 
Grup içi: Egeli & Co. Portföy Yönetimi 
A.Ş.’de genel müdür, Egeli & Co. Yatırım 
Holding A.Ş., Egeli & Co. Tarım Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & 
Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş., Egeli & Co. Aile Ofisi Yönetim 
Danışmanlık ve Destek Hizmetleri A.Ş., 
Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş., EGC 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., 
EGC Enerji Çözümleri A.Ş.’de yönetim 
kurulu başkanı, Batı Tarımsal Yatırımlar 
A.Ş., Doğa Tarım Hayvancılık Gıda 
Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.ve Enda 
Enerji Holding A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi 
olarak görev almaktadır. 
Grup dışı: Simya Tarım Yatırımları A.Ş.’de 
yönetim kurulu başkanı, İstanbul Erkek 
Liseliler Vakfı ve İELEV Eğitim Kurumları 
A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev 
almaktadır. 
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Akın AYDIN 
Grup içi: Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş., 
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. Yatırım Holding 
A.Ş.’de yönetim kurulu başkan vekili, Egeli 
& Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş.’de genel müdür, EGC Gayrimenkul 
Geliştirme ve Yatırım A.Ş.’de yönetim 
kurulu üyesi, EGC Enerji Çözümleri A.Ş.’de 
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. adına yönetim kurulu üyesi, , 
Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat 
Sanayi ve Tic. A.Ş.’de Egeli & Co. Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına 
yönetim kurulu başkan vekili, Doğa Tarım 
Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. 
A.Ş.’de Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi 
Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına yönetim kurulu 
üyesi, Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda 
Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.’de Egeli & Co. 
Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. adına yönetim kurulu başkan vekili, 
Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.’de Egeli & Co. 
Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. adına yönetim kurulu üyesi olarak 
görev almaktadır. 

Grup dışı: Yok 

 

Muzaffer EGELİ 
Grup içi: Egeli & Co.Yatırım Holding A.Ş. ve 
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi 
olarak görev almaktadır. 
Grup dışı: Gıdapro Gıda ve Gıda Yan 
Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Likya Tarım ve 
Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş.’de kurucu 
ortak ve yönetim kurulu üyesi ve Kayaca 
Tarım Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’de 
yönetim kurulu üyesi olarak görev 
almaktadır. 

Mehmet Cemal TÜKEL 
Grup içi: Egeli & Co.Yatırım Holding A.Ş.’de 
yönetim kurulu üyesi olarak görev 
almaktadır. 
Grup dışı: Albatros Ambalaj San. ve Tic. 
Ltd. Şti’de ortak, Tükelmat Ticaret Gazetesi 
Tükeller Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı’nda 
yönetim kurulu üyesi olarak görev 
almaktadır. 
 
Ahmet Berker ARGUN 
Grup içi: Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., 
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co. Tarım Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 
görev almaktadır. 
Grup dışı: Tüketici Finansmanı Şirketleri 
Derneği-TUFİDER’in ve İnsan Kaynakları 
Yönetim DerneğiINKADE’nin kurucu üyesi 
ve Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler 
DerneğiAMPD’nin yönetim kurulu üyesi 
olarak görev almaktadır. 
 
5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları 
Yönetim kurulu, şirket işleri lüzum 
gösterdikçe toplanır. Toplantı gündemi 
yönetim kurulu başkanı tarafından 
belirlenir. Herhangi bir yönetim kurulu 
üyesi, başkana bildirmek suretiyle 
gündeme başka konuları da ekleyebilir. 
Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi 
ve iletişimini sağlamak amacıyla bir 
sekretarya kurulup yönetim kurulu üyeleri 
toplantıya e-mail ya da telefon yoluyla 
davet edilmektedir.  
 
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin 
yazılı isteği üzerine, başkan, yönetim 

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG  A.Ş.  
1 OCAK 2015 - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİ 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 

Egeli & Co. Yatırım Holding 2015 Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim  107 

 

kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de 
re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı 
yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim 
kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de 
toplanabilir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Bölüm IV Madde 2.17.4 hükmü uyarınca, 
üyelerin yönetim kurulu toplantılarına 
fiilen katılmaları sağlanmaktadır.  
 
Toplantılar sırasında yönetim kurulu 
üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve 
farklı görüş açıklanan konulara ilişki makul 
ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar 
zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket 
denetçilerine iletilmektedir.  
 
Toplantı tutanaklarında yer alan ve ticari sır 
niteliğinde olan bilgiler kamuya 
açıklanmaz. Ancak toplantıda karara 
bağlanan bütün önemli konular, özel 
durum açıklaması yoluyla kamuya 
duyurulur. Ayrıca önemli yönetim kurulu 
kararları şirketin kurumsal internet 
sitesinde kamuyla paylaşılır.  
 
Yönetim kurulu, üye tam sayısının yarıdan 
bir fazlası ile toplanır ve kararlarını 
toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. 
Bununla birlikte, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal 
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri 
uyarınca, önemli nitelikteki işlemler ve 
ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim 
kurulu kararlarında, bağımsız yönetim 
kurulu üyelerinin karara oy çokluğu ile 
katılması aranmaktadır.  
 
Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret 
olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın 
altına ret gerekçesini yazarak imzalar. 

Yönetim kurulu üyelerinin eşitlik halinde oy 
hakkı ve/veya veto yetkileri 
bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı 
da dâhil olmak üzere yönetim kurulu 
üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve 
hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur. 
 
2015 yılı içinde yönetim kurulu 48 toplantı 
gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar 
çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile Şirket’te sebep 
olacakları zarara karşı sigorta ettirilmiş 
olup poliçe sorumluluk limiti 10 milyon 
ABD dolarıdır. 
 
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan 
Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı 
Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan 
komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve 
ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin 
düzenlemeler sağlanmıştır. 2015 yılı içinde 
7 adet kurumsal yönetim komitesi 
toplantısı, 5 adet denetim komitesi 
toplantısı ve 6 adet riskin erken 
saptanması komitesi toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Denetim komitesinin yıl içinde 
gerçekleştirdiği toplantıların birinde 
2015 yılı mali tablolarının denetimi için 
alınan bağımsız denetim teklifleri 
değerlendirilmiş ve yönetim kuruluna 
sunulmak üzere komitenin tavsiye 
kararı oluşturulmuştur. Diğer dört 
komite toplantısında 2014 yıl sonu ve 
2015 yılı ara dönem mali tablolarının 
hazırlanış süreci, yürürlükteki mevzuat 
açısından gözden geçirilmiş ve mali 
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tabloların uygunluğu hakkında yönetim 
kuruluna görüş sunulmuştur.  

 

 Kurumsal yönetim komitesinin yıl içinde 
gerçekleştirdiği toplantılarda 2015 
yılında yapılan genel kurul hazırlıkları, 
şirketin yaygın ve süreklilik arz eden 
işlemleri, yatırımcı ilişkileri yöneticisi 
değişikliği ve yeni yöneticinin  aynı 
zamanda kurumsal yönetim komitesi 
üyesi olarak atanması,  alt şirketlerin 
bankalardan kullandığı kredilere kefil 
olunması konuları değerlendirilmiş ve 
yönetim kuruluna görüş sunulmuştur. 

 

 Riskin erken saptanması komitesinin 
şirketin varlığı, gelişmesi ve devamını 
tehlikeye düşürebilecek, risk teşkil 
edebilecek durumlar olup olmadığı, 
şirketin faaliyetlerinden dolayı, borç ve 
sermaye piyasası fiyatlarındaki ve faiz 
oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil 
çeşitli finansal risklere maruz kalıp 
kalmaması ve bu risklerin, şirketin mali 
performansı üzerindeki potansiyel 
olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi 
ile ilgili yönetimin çalışmaları, şirketin 
bilgi işlem faaliyetleri hakkında şirket 
yönetiminden alınan bilgiler 
doğrultusunda verilerin kaybedilmesi ve 
çalınmasına ilişkin risklerle ilgili gerekli 
önlemlerin (yedekleme sistemi, veri 
tabanından dosya transfer sınırlaması) 
alınması konuları değerlendirilmiş ve  
yönetim kuruluna öneride 
bulunulmuştur. 

 

Denetim komitesi, kurumsal yönetim 
komitesi ve riskin erken saptanması 

komitesinin çalışma esasları kapsamında 
şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının 
geliştirilmesi ve mali tablolarının 
doğruluğu, şeffaflığı ve mevzuata uygun 
şekilde hazırlanmasının temin edilmesi 
konusunda şirkete katkı sağladıklarını 
değerlendirmiştir.  

Komite üyeleri icracı olmayan üyeler ve 
bağımsız yönetim kurulu üyelerinden 
seçilmektedir. Yönetim kurulunda iki 
bağımsız üye yer alması nedeniyle, aynı 
bağımsız üyenin birden fazla komitede 
görev yapması gereği doğmaktadır. 
Denetim komitesi başkan ve üyesi 
bağımsız üyelerden atanmış olup diğer 
komitelerin başkanları bağımsız, komite 
üyeleri ise icracı olmayan yönetim kurulu 
üyelerinden seçilmiştir. Bu kişilerin 
nitelikleri faaliyet raporunun ve internet 
sitesinin yönetim kurulu üyeleri 
bölümünde yer almaktadır. Komitelerin 
çalışma esasları aşağıdaki gibidir.  
 
 
Denetim Komitesi 
Başkan: Ahmet Berker ARGUN 
Üye: Mehmet Cemal TÜKEL  
 
Denetim Komitesi Çalışma Esasları  
 
1. Amaç  
1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Yatırım 
Holding A.Ş.’nin (“Şirket”) bağımsız 
denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal 
düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi 
ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak 
şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında 
kamuya açıklanması konularında yönetim 
kurulunu destekleyici çalışmalarda 
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bulunan ve menfaat sahipleri tarafından 
iletilen Şirket’in mevzuata aykırı ve etik 
açıdan uygun olmayan işlemlerini 
denetleyen denetim komitesinin çalışma 
esaslarını belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. 
 
2. Üyelik  
2.1 Denetim komitesi en az iki üyeden 
oluşur. Komitenin bütün üyelerinin 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olması 
zorunludur.  
2.2 Denetim komitesi, yönetim kurulu 
tarafından seçilir. Söz konusu seçimde 
üyelerden biri başkan olarak belirlenir.  
2.3 Komite toplantılarına sadece komite 
üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite 
başkanının daveti üzerine, Şirket yetkilileri 
ya da Şirket dışından bağımsız 
danışmanların toplantılara katılımı 
mümkündür. Genel ilke olarak, Şirket’in 
bağımsız denetçisinin de yılda bir kez 
komite toplantısına katılarak 
bilgilendirmede bulunması beklenir. İcra 
başkanı veya genel müdürün komite üyesi 
olmaları ve komite toplantılarına 
katılmaları mümkün değildir.  
2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu 
üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. 
Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik 
için gerekli nitelikleri taşımaya devam 
ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.  
 
3. Toplantı Yeter Sayısı  
3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam 
sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter 
sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm 
yetkilerini kullanması için yeterlidir. 
 
4. Toplantı Zamanı  

4.1 Komite toplantıları genel ilke olarak 
mali raporların açıklanma takvimine uygun 
olacak şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir. 
Komite üyeleri, ihtiyaç duymaları halinde 
ek toplantılar organize edebilirler.  
 
5. Toplantı Daveti  
5.1 Toplantı daveti, komite başkanı 
tarafından yapılır. 
5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı 
gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği 
toplantı daveti, bütün komite üyelerine, 
katılması talep edilen diğer kişilere toplantı 
tarihinden en az beş gün önce gönderilir. 
Davet sırasında komite üyelerine gündem 
maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve 
belgeler iletilir.  
 
6. Toplantı Tutanağı  
6.1 Komite başkanı her toplantıda bir 
komite üyesini veya davet edeceği diğer bir 
katılımcıyı toplantı tutanağı tutmakla 
görevlendirir. 
6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır 
hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm 
komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri 
tarafından onaylanan tutanak, her hangi 
bir menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm 
yönetim kurulu üyelerine iletilir. 
 
7. Sorumluluklar  
7.1  Ara dönem ve yıl sonu finansal tablolar 
ile şirketin finansal durumu hakkında 
yapılacak her türlü resmi açıklamanın 
doğruluğunu gözden geçirir. 
7.2 Şirket’in finansal sonuçlarına ilişkin 
sunumları ve basın açıklamalarını, üst 
yönetim ile birlikte değerlendirir. 
7.3 Analistler ve derecelendirme kuruluşları 
için hazırlanan finansal bilgi ve referans 
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dokümanları üst yönetim ile birlikte 
değerlendirir.  
7.4 Uygulanan muhasebe politikalarının 
dönemsel tutarlılığını sorgular. 
7.5 Muhasebe alanındaki yeni gelişme ve 
düzenlemelerle bilanço dışı yapıların, 
finansal tablolar üzerindeki etkisini üst 
yönetim ile birlikte değerlendirir.  
7.6 İç denetim yöneticisinin seçimi veya 
değiştirilmesine ilişkin olarak üst yönetime 
görüş verir ve iç denetim süreçlerinin 
sağlıklı işlemesini gözetir. 
7.7 İlişkili taraflarla işlemleri gözden geçirir. 
Onay verilip verilmeyeceği, ilişkili taraf 
işlemine ilişkin yönelik yönetim kurulu 
kararında değerlendirilir. 
7.8 Bağımsız denetim şirketinin 
belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna 
öneride bulunur. Bu kapsamda, sağlıklı bir 
bağımsız denetim yapılabilmesi için uygun 
ücret düzeyini belirler; hizmet kapsamı ve 
ücret dâhil olmak üzere bağımsız denetim 
şirketi ile yapılacak olan sözleşme 
konusunda yönetim kuruluna görüş verir. 
7.9 Bağımsız denetim şirketinin 
bağımsızlığının korunmasını sağlamak 
üzere, şirketle ve yöneticilerle ilişkilerini 
gözden geçirir. Denetim dışı hizmetler 
veya başka bir nedenle bağımsızlığın 
zedelenip zedelenmediğini gözden geçirir. 
Bu hususta, yönetim kuruluna sunulmak 
üzere rapor hazırlar.  
7.10 Bağımsız denetimi gerçekleştiren 
ekibin, yeterli yetkinliğe ve kaynağa sahip 
olup olmadığını değerlendirir.. 
7.11 Bağımsız denetçi ile birlikte denetim 
sürecinde yaşanan sorun ve zorlukları ve 
üst yönetimin aldığı önlemleri 
değerlendirir.  

7.12 İç denetim fonksiyonunun 
sorumlulukları, bütçesi ve kadrosunu 
bağımsız denetçi ile birlikte değerlendirir. 
7.13 Sonradan çözümlenmiş olsun ya da 
olmasın, bağımsız denetçi ve üst yönetim 
arasında, finansal tabloların veya bağımsız 
denetim raporunun içeriğini kısmen ya da 
tamamen etkileyebilecek türden fikir 
anlaşmazlıklarını bağımsız denetçi ile 
birlikte değerlendirir. 
7.14 Şirketin hukuk müşaviri tarafından 
hazırlanan raporu inceleyerek, finansal 
tabloları önemli ölçüde etkileyebilecek 
hukuki konuları değerlendirir. 
7.15 Menfaat sahipleri tarafından Yatırımcı 
İlişkileri Birimi’ne iletilen Şirket’in 
mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun 
olmayan işlemlerini denetler.  
7.16 İş Etiği Kuralları’nın uygulanması 
konusunda yönetim kuruluna destek verir 
ve İş Etiği Kuralları kapsamında yapılan 
bildirimleri inceler. 
 
8.Raporlama Yükümlülükleri  
8.1 Görev alanına giren konularda alınması 
gereken aksiyonları veya yapılması 
gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim 
kuruluna bildirir. 
8.2 Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi 
konusunda alınan teklifler ve komitenin 
bunlara ve bağımsız denetim şirketinin 
bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de 
içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor 
sunar. 
 
9.Kamuya Yapılacak Açıklamalar  
9.1 Faaliyet raporunda yayımlanacak olan 

yönetim kurulu sorumluluk beyanı 

konusunda yönetim kuruluna görüş verir. 
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10. Yetkileri  
10.1 Görevlerini yerine getirebilmek için 
şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep 
etme yetkisine sahiptir..  
10.2 Görev alanına giren konularda şirket 
dışından hukuki danışmanlık veya 
profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. 
Söz konusu hizmetlere ilişkin ödemeler, iç 
denetim bütçesinden karşılanır. 
10.3 Gündemle ilgili bir konuda bilgisine 
başvurmak üzere herhangi bir çalışanı 
komite toplantısında soruları yanıtlamaya 
davet edebilir. 
 
Bağımsız denetçiden alınacak denetim dışı 
hizmetleri onay yetkisine sahiptir. 
 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi 
Başkan: Mehmet Cemal TÜKEL 

Üye: Tan EGELİ 
Üye: Çağrı DEMİREL 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma 
Esasları 
 
1. Amaç  
1.1 Bu düzenleme, Egeli & Co. Yatırım 
Holding A.Ş. (“Şirket”) kurumsal yönetim 
ilkelerine uyumu, yatırımcı ilişkileri 
faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde 
gerçekleştirilmesi, yönetim kurulu üyesi ve 
üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, 
performanslarının değerlendirilmesi ve 
kariyer planlaması, Şirket’in risk yönetimi 
sürecinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde 
çalışması konularında yönetim kurulunu 
destekleyici çalışmalarda bulunan 
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma 
esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. 

2. Üyelik  
2.1 Kurumsal yönetim komitesi en az iki 
üyeden oluşur. Komite başkanının 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olması 
zorunludur. Komite’nin iki üyeden oluşması 
halinde, üyelerinin her ikisi, ikiden fazla 
üyesinin bulunması hâlinde ise üyelerinin 
çoğunluğu, icrada görevli olmayan 
yönetim kurulu üyelerinden oluşur. 
2.2 Kurumsal yönetim komitesi, yönetim 
kurulu tarafından seçilir. Söz konusu 
seçimde üyelerden biri başkan olarak 
belirlenir. 
2.3 Komite toplantılarına sadece komite 
üyeleri katılabilir. 
İhtiyaç halinde komite başkanının daveti 
üzerine, Şirket yetkilileri ya da Şirket 
dışından bağımsız danışmanların 
toplantılara katılımı mümkündür. İcra 
başkanı veya genel müdür komite üyesi 
olamaz ve komite toplantılarına katılamaz.  
2.4 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu 
üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. 
 
Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik 
için gerekli nitelikleri taşımaya devam 
ettikleri sürece tekrar seçilebilirler.  
 
3.Toplantı Yeter Sayısı  
3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam 
sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter 
sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm 
yetkilerini kullanması için yeterlidir. 

 

4.Toplantı Zamanı  
4.1 Genel ilke olarak üç ayda bir toplantı 
düzenlenir. Komite üyeleri, ihtiyaç 
duymaları halinde ek toplantılar organize 
edebilirler.  
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5.Toplantı Daveti  
5.1 Toplantı daveti, komite başkanı 
tarafından yapılır.  
5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı 
gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği 
toplantı daveti, bütün komite üyelerine, 
katılması talep edilen diğer kişilere toplantı 
tarihinden en az beş gün önce gönderilir. 
Davet sırasında komite üyelerine gündem 
maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve 
belgeler iletilir.  
 
6.Toplantı Tutanağı  
6.1 Komite başkanı, her toplantıda bir 
komite üyesini veya toplantıya davet 
edeceği başka bir katılımcıyı toplantı 
tutanağı tutmakla görevlendirir. 
6.2 Toplantı tutanağı, hazırlanır 
hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm 
komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri 
tarafından onaylanan tutanak, her hangi 
bir menfaat çatışması olmadığı sürece, 
tüm yönetim kurulu üyelerine iletilir. 
 
7.Sorumluluklar 
7.1 Kurumsal yönetim komitesinin görev 
alanı; aday gösterme komitesi, riskin erken 
saptanması komitesi ve kurumsal yönetim 
komitesi için Sermaye Piyasası 
Mevzuatı’nda öngörülen konuları içerir. 
7.2 Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin 
uygulanıp uygulanmadığını, varsa 
uygulanmayan ilkelerin uygulanmama 
gerekçelerini ve bu nedenle ortaya çıkan 
çıkar çatışmalarını düzenli olarak gözden 
geçirir, belirler ve yönetim kuruluna bu 
konularda iyileştirici önerilerde bulunur. Bu 
kapsamda, Kurumsal yönetim uyum 
beyanı ve kurumsal yönetim ilkelerine 
uyum raporunun ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde hazırlanmasını sağlar. 
7.3 Şirket ile pay sahipleri arasında etkin 
iletişimin korunmasında, yaşanabilecek 
anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme 
ulaştırılmasında Şirket’in pay sahipleri ile 
ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir ve 
yönetim kurulu ile işbirliği içinde çalışır. Bu 
kapsamda, yatırımcıların, ilgili mevzuata 
uygun biçimde doğru, eksiksiz ve 
zamanında bilgilendirilmesi için gerekli 
tedbirleri alır ve bilgilendirme sürecinin 
etkin bir şekilde işlemesini sağlar. Pay 
sahipleri ile ilişkiler biriminin, Şirket’in 
kurumsal internet sitesinin yatırımcı 
ilişkileri sayfasını ve genel kurulda pay 
sahiplerine sunulacak belgeleri güncel ve 
eksiksiz olarak hazırlamasını sağlar. 
7.4 Yetenekler, bilgi birikimi, deneyim ve 
çeşitlilik dâhil olmak üzere yönetim kurulu 
bileşimi ve üye sayısını düzenli olarak 
gözden geçirir ve uygun gördüğü 
geliştirme önerilerini yönetim kuruluna 
iletir.  
7.5 Yönetim kuruluna uygun adayların 
saptanması, değerlendirilmesi ve 
eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin 
oluşturulması ve bu hususta politika ve 
stratejilerin belirlenmesi konularında 
çalışmalar yapar.  
7.6 Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerin performans değerlendirmesi 
ve kariyer planlaması konusundaki 
yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve 
bunların gözetimini yapar. 
7.7 Şirketin karşı karşıya bulunduğu 
koşullar ile yönetim kurulunda ihtiyaç 
duyulan yetenek ve deneyimleri dikkate 
alarak yönetim kurulu üyeleri ve üst 
yönetime ilişkin ardıllık planlarını 
değerlendirir. 
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7.8 Yönetim Kurulu bileşimini, üyenin 
performansını ve görevine devam etme 
imkânı olup olmadığını gözden geçirerek, 
görev süresi dolan icrada görevli olmayan 
üyelerin yeniden atanıp atanmamaları 
konusunda yönetim kuruluna öneride 
bulunur. Mevcut komite üyeleri, 
kendilerinin yönetim kurulu üyeliğine 
devamı konusunda ise görüş belirtmez. Bu 
kişilerle ilgili sürecin tamamı yönetim 
kurulu tarafından yürütülür. 
7.9 Şirketin varlığını, gelişmesini ve 
devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin 
erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili 
gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin 
yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. 
7.10 Mevcut ve beklenen finansal ve 
makroekonomik çevre koşullarını dikkate 
alarak, yönetim kuruluna, şirketin risk 
iştahı, toleransı ve stratejisi hakkında 
önerilerde bulunur. 
7.11 Şirketin yeni risk türlerini tanımlama 
ve yönetme yeteneğini gözden geçirir. 
7.12 Önemli bir satın alma veya elden 
çıkarma gibi stratejik öneme sahip 
işlemlerin, yönetim kurulu tarafından 
onaylanmasından önce içerdiği riskleri 
inceler ve şirketin risk iştahı / toleransına 
etkilerini değerlendirir. 
7.13 İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin 
etkinliğini yılda en az bir defa gözden 
geçirir ve şirketin faaliyet raporunda bu 
süreçlere ilişkin olarak yapılacak 
açıklamaları onaylar. 
7.14 Şirket’in iç politika, süreç, yönetmelik 
ve çalışma esaslarının ilgili tüm çalışanlara 
yazılı olarak tebliğ edilmiş olmasını sağlar. 
 
8. Raporlama Yükümlülükleri  
8.1 Görev alanına giren konularda alınması 

gereken aksiyonları veya yapılması 
gereken iyileştirme çalışmalarını her iki 
ayda bir hazırlayacağı yazılı bir raporla 
yönetim kuruluna ve denetçiye bildirir. 
8.2 Faaliyet raporunda yayımlanmak üzere 
kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
raporunun hazırlanmasını temin eder ve 
onaylar. 
8.3 Faaliyet raporunda, Şirket’in risk 
yönetimi uygulamaları ve stratejisi 
hakkında gerekli açıklamaların yapılmasını 
temin eder. 
 
9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar  
9.1 Şirket’in faaliyet raporu içeriğini, yasal 
düzenlemelere ve Şirket’in bilgilendirme 
politikasına uygun, doğru ve tutarlı olması 
yönüyle gözden geçirir.  
9.2 Komite, kamuya yapılacak 
açıklamaların analist sunumlarının ve özel 
d düzenlemelere ve Şirket’in bilgilendirme 
politikasına uygun olmasını sağlayıcı 
öneriler geliştirir. 
 
10. Yetkileri  
10.1 Görev alanına giren konularda şirket 
dışından hukuki danışmanlık veya 
profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. 
Görevlerini yerine getirebilmek için 
Şirket’in bütün çalışanlarından bilgi talep 
etme yetkisine sahiptir. 
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Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Başkan: Ahmet Berker ARGUN  
Üye: Akın AYDIN 
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Çalışma Esasları  
 
1. Amaç  
1.1 Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
açıkladığı kurumsal yönetim ilkelerinde yer 
alan düzenlemeler çerçevesinde, Egeli & 
Co. Yatırım Holding A.Ş. riskin erken 
saptanması komitesi, uygulama, usul ve 
esaslarını düzenlemektedir. Riskin erken 
saptanması komitesi şirketin varlığını, 
gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit 
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin 
uygulanması ve riskin yönetilmesi 
amacıyla çalışmalar yapmak üzere 
kurulmuştur.  
 
2. Üyelik  
2.1 Riskin erken saptanması komitesi en az 
iki üyeden oluşur. Komite başkanının 
bağımsız yönetim kurulu üyesi olması 
zorunludur. Komitenin iki üyeden oluşması 
halinde, üyelerinin her ikisi, ikiden fazla 
üyesinin bulunması hâlinde ise üyelerinin 
çoğunluğu, icrada görevli olmayan 
yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Söz 
konusu seçimde bağımsız üyeler arasından 
seçilen biri başkan olarak belirlenir.  
2.2 Komite toplantılarına sadece komite 
üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde komite 
başkanının daveti üzerine, şirket yetkilileri 
ya da şirket dışından bağımsız 
danışmanların toplantılara katılımı 
mümkündür. İcra başkanı veya genel 

müdür komite üyesi olamaz ve komite 
toplantılarına katılamaz.  
2.3 Komite üyeleri en çok yönetim kurulu 
üyesi olarak atandıkları süre için seçilirler. 
Görev süresini tamamlayan kişiler, üyelik 
için gerekli nitelikleri taşımaya devam 
ettikleri sürece tekrar seçilebilirler. 

 

3. Toplantı Yeter Sayısı  
3.1 Komite toplantı yeter sayısı üye tam 
sayısının çoğunluğudur. Toplantı yeter 
sayısının sağlanmış olması, komitenin tüm 
yetkilerini kullanması için yeterlidir.  
 
4. Toplantı Zamanı  
4.1 Genel ilke olarak her iki ayda bir 
toplantı düzenlenir. Komite üyeleri, ihtiyaç 
duymaları halinde ek toplantı organize 
edebilir. 
 
5. Toplantı Daveti  
5.1 Toplantı daveti, komite başkanı 
tarafından yapılır.  
5.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantı 
gündemi, yeri, saati ve tarihinin bildirildiği 
toplantı daveti, bütün komite üyelerine, 
katılması talep edilen diğer kişilere toplantı 
tarihinden en az üç gün önce gönderilir. 
Davet sırasında komite üyelerine gündem 
maddeleri ile ilgili destekleyici bilgi ve 
belgeler iletilir. 
 
6. Toplantı Tutanağı  
6.1 Komite yaptıkları tüm çalışmaları yazılı 
hale getirir ve kaydını tutar.  
6.2 Toplantı tutanağı hazırlanır 
hazırlanmaz onaylanmak üzere tüm 
komite üyelerine sunulur. Komite üyeleri 
tarafından onaylanan tutanak, herhangi bir 
menfaat çatışması olmadığı sürece, tüm 
yönetim kurulu üyelerine iletilir.  
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7. Sorumluluklar  
7.1 Riskin erken saptanması komitesinin 
görev alanı; şirketin varlığını, gelişmesini 
ve devamını tehlikeye düşürebilecek 
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle 
ilgili gerekli urum açıklamalarının, yasal 
önlemlerin uygulanması ve riskin 
yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. 
7.2 Riskin erken saptanması komitesi, 
şirketin karşılaşabileceği risklerin ve 
bunların ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi, 
ölçüm yöntemlerinin güvenilirliğinin 
sağlanması, risk yönetimi ile ilgili 
stratejilerinin oluşturulması ve bu 
stratejilerin uygulamasının gözetimi, 
şirketin taşıdığı başlıca riskler için azami 
limitlerin belirlenmesi gibi konularda 
çalışmalar yapar ve yönetim kuruluna 
önerilerde bulunur. 
7.3 Riskin erken saptanması komitesi, 
yönetim kurulunun, başta pay sahipleri 
olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini 
etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en 
aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi 
sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde 
iç kontrol sistemlerini oluşturması için 
görüşünü yönetim kuruluna sunar.  
 
8. Raporlama Yükümlülükleri  
8.1 Komite, yönetim kuruluna her iki ayda 
bir vereceği raporda durumu değerlendirir, 
varsa tehlikelere işaret eder, çareleri 
gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.  
8.2 Riskin erken saptanması komitesi yıllık 
faaliyet raporunda yer alacak olan, 
komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, 
yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde 
çalışma esasları ve komitenin etkinliğine 
ilişkin yönetim kurulunun 
değerlendirmesine zemin teşkil etmek 
üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar 

ve yönetim kuruluna sunar. 
8.3 Komite toplantılarında alınan kararlar 
yazılı hale getirilir, komite üyeleri 
tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde 
saklanır. 
 

9. Kamuya Yapılacak Açıklamalar  
9.1 Komite, faaliyet raporunda 
yayımlanması zorunlu olan risk yönetimine 
ilişkin bilgilerin hazırlanmasını koordine 
edeler.  
 
10. Yetkileri 
10.1 Görev alanına giren konularda şirket 
dışından hukuki danışmanlık hizmeti 
alabilir. 
10.2 Görevlerini yerine getirebilmek için 
şirketin bütün çalışanlarından bilgi talep 
etme yetkisine sahiptir. 
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5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol 
Mekanizması  
Risk yönetimi ve iç kontrol 
mekanizmasında amaç Şirket’in karşı 
karşıya olduğu veya karşılaşması 
muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, 
tanımlanan risklerin minimize edilmesine 
yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve 
bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.  
 
Şirket’te iç kontrol sistemleri oluşturulmuş 
olup 2015 yılında risk yönetimi ve iç kontrol 
görevinin etkinliği riskin erken saptanması 
komitesinin gözetiminde takip edilmiştir. 
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri 
şirketin karşı karşıya olduğu risklerin 
belirlenmesi ve yönetilmesi hususunda 
etkin bir şekilde işletilmektedir. 
Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler 
operasyonel riskler ve finansal riskler 
olmak üzere iki ana başlık altında ele 
alınmaktadır. 
 
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri 
Yönetim Kurulu, alacağı stratejik 
kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri 
dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı 
ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin 
öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek 
Şirketi idare ve temsil ederken diğer 
yandan Şirketin belirlenen ve kamuya 
açıklanan operasyonel ve finansal 
performans hedeflerine ulaşmasından da 
sorumludur. Şirketin stratejik hedefleri üst 
yönetim önerileri ve yönetim kurulunun 
yönlendirmesi doğrultusunda hazırlanarak 
belirlenmekte ve sayısallaştırılarak bütçe 
hedeflerine bağlanmaktadır. Bütçe 
hedefleri ve ulaşılma oranları şirketin genel 
müdürü ve yönetim kurulu başkanı 
tarafında takip edilmekte ve şirketin ara 

dönem mali tablolarının görüşüldüğü 
yönetim kurulu toplantılarında 
değerlendirilmektedir.  
 
5.6. Mali Haklar  
Yönetim kurulu üyelerine ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan 
her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların 
belirlenmesinde kullanılan kriterler ve 
ücretlendirme esaslarının yazılı hale 
getirildiği ücretlendirme politikası şirketin 
kurumsal web sitesinde yayınlanmaktadır.  
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 
yönetim kurulunca belirlenen ve şirket 
internet sitesinde yayımlanarak kamuya 
açıklanan yönetim kurulu üyelerinin ve üst 
düzey yöneticilerin ücretlendirme 
esaslarını belirleyen Ücretlendirme 
Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri çerçevesinde 25 Mart 2015 
tarihinde düzenlenen genel kurulda pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup o 
tarihten sonra herhangi bir güncelleme 
yapılmamıştır.  
 
Yapılan açıklama yönetim kurulu ve üst 
düzey yöneticileri kapsayacak bazda 
yapılmıştır.  
 
Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 
2.000 TL net huzur hakkı ödenmektedir. 
Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu 
üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç 
vermemiş, kredi kullandırmamıştır. 
 
 

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG  A.Ş.  
1 OCAK 2015 - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİ 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 
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SÖZLÜK 

BAĞLI ORTAK 
Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %
50’den fazlasına veya aynı oranda pay hakkına ya da yönetim 
çoğunluğunu seçme hakkına sahip olunan şirketlerdir. 

BIST KODU 

Pay piyasası alım satım sisteminde hisselerin işlem görebilmesi için 
BIST Hisse Senetleri Müdürlüğü tarafından o paya özgü verilen kod. Bu 
kod şirketin unvanıyla uyumlu olacak şekilde dört veya beş karakterden 
oluşur. 

BUZAĞI 
Doğumundan sonra 6 aylığa kadar olan erkek yada dişi 
farketmemeksizin inek. 

CARİ ORAN 
Dönen varlıkların, kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesi ile elde edilen 
oran . 

DÜVE 
İnek yavrusunun doğumundan 6 aydan sonra, kendisinin gebe 
kalmasına kadar evrede olan dişi sığır. 

ENDEKS 
Piyasanın bütünü içerisindeki bir grup hisse senedinden oluşan 
portföyün değerindeki değişimleri yansıtan istatistiki değer. 

E-ŞİRKET 

E-Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi uyarınca İnternet 
sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş 
sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, 
yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır 
bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği elektronik ortamdır. 

FİZİBİLİTE Yapılabilirlik. 

GEBE DÜVE 
Pubertadan (cinsel olgunluk) ilk laktasyona (doğumla birlikte meme 
bezlerinden süt salgılanmaya başlanması) kadarki dönemde bulunan 
dişi sığır. 

GİRİŞİM SERMAYESİ 
YATIRIM ORTAKLIĞI 

GSYO olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kayıtlı 
sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim 
sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır. 

GİRİŞİM SERMAYESİ 
YATIRIMI 

Girişim şirketlerine doğrudan ve dolaylı olarak ortak olunması ve girişim 
şirketlerinin borçlanma araçlarının satın alınması diğer bir ifadeyle 
girişim şirketlerine kreditör olunması. 

GİRİŞİM ŞİRKETİ 
Sermaye piyasası mevzuatına göre Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak 
olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketleri ifade 
etmektedir. 

HALKA AÇIK ŞİRKET 
Halka açık şirket hisselerinin tamamı veya bir kısmı halka arz edilmiş 
veya halka arz edilmiş sayılan şirket türüdür. 

HİSSE BAŞINA KAR 
Bir şirketin vergi sonrası toplam karının; şirketin hisse senedi sayısına 
bölünmesi ile elde edilen rakamdır. 
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SÖZLÜK 

IPARD 
Kırsal Kalkınma Programı. Bu Destek Kapsamındaki yatırımlar, Avrupa 
Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 

ISIN KODU 
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen uluslararası tanım kodu, 
uluslararası güvenlik teşhis sayısı. 

İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ 
Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydı ile, sahiplerine temettü 
ödemesi, rüçhan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık 
tanıyan senetlerdir. 

İŞTİRAK 
Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az %
10’una, en fazla %50’sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkına sahip 
olunan şirketlerdir. 

JEOTERMAL ENERJİ 

Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli 
derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar çeren sıcak su, 
buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve 
bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan 
faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, 
sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir 
enerji türüdür. 

KAP-KAMUYU 
AYDINLATMA 
PLATFORMU 

Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması 
gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya 
duyurulduğu elektronik sistem. 

KREDİ 
DERECELENDİRME 
NOTU 

Kurumların veya bu kurumların ihraç ettiği sermaye piyasası 
yükümlülüklerinin genel kredibilitesi hakkında bir görüştür. 

KURUMSAL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve 
sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket 
faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu 
faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi. 

KURUMSAL YÖNETİM 
DERECELENDİRME 
NOTU 

Bir kurumsal yönetim derecelendirme notu, kurumların hissedar 
haklarına verdikleri önemin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin, 
menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel 
kredibilitesi hakkında bir görüştür. 

LİKİDİTE Bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme derecesi. 

MKK - MERKEZİ KAYIT 
KURULUŞU 

MKK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar 
verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi Saklama 
Kuruluşu’dur. 

NAMA YAZILI PAY SENEDİ 
Anonim ortaklık payını temsil etmek üzere çıkarılan ve belli bir kişinin 
adına düzenlenmiş  kıymetli evrak. 

ORGANİK BÜYÜME 
Bir şirketin kendi faaliyetleri ile sağladığı büyümedir. üretim artışı ve bu 
üretimin satılması ile sağlanan ciro artışını ifade eder. Hayvancılıkta, 
sürünün organik büyümesi üreme yolu ile çoğalmasıdır. 
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ORGANİK SÜT 

Organik süt, sentetik kimyasal tarım ilaçları kullanılmadan yetiştirilen yem 
bitkilerini ile beslenen ve sentetik kimyasallar, hormonlar, GDO'lu ürünler 
kullanılmadan hayvan refahı göz önünde bulundurularak yetiştirilen 
hayvanlardan üretilen süttür. Organik süt, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve bağlı “Organik 
Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” gereklerine göre 
yapılan, izlenen, denetlenen ve sertifikalandırılan organik hayvansal 
üretimin sonucudur. 

ÖZKAYNAK/TOPLAM 
VARLIK 

Varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse 
edildiğini ortaya koyan oran. 

PAY BAŞINA KAZANÇ 
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay başına 
kazanç/(kayıp), net karın(zararın), yıl boyunca piyasada bulunan hisse 
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile hesaplanır. 

PAYDAŞ 
Bir şirketin davranış biçiminden etkilenen veya davranış biçimini etkileme 
kapasitesine sahip tüm taraflar. 

PİYASA DEĞERİ 
Bir şirketin piyasadaki hisse sayısının bir hissenin fiyatıyla çarpımına eşit 
olan değerdir. 

SAĞMAL Süt veren, sağılan, sağımlı. Bol süt veren inek. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
SORUMLU YATIRIMLAR 

gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını tehlikeye 
sokmadan bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar. 

TEMİZ/ YENİLEBİLİR 
ENERJİ 

Temiz enerji kaynaklarını kısaca kendini sınırsız tekrarlayan 
yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji 
kaynaklarıdır (güneş, rüzgâr, su ve biokütle gibi). 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK/
ÖZKAYNAK 

Firmanın aktiflerini fonlamada özkaynaklarına oranla ne kadar yabancı 
kaynak kullanıldığını gösteren oran. 
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