EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara
bağlamak üzere, 11 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 10:00’da, The Sofa Hotel- Teşvikiye
Cad. No:41-41A Nişantaşı- Şişli/İstanbul 34367 adresinde yapılacaktır.
İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni
süresi içinde Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:4 D:12-13 Harbiye-Şişli / İSTANBUL
adresinde bulunan Şirket merkezinde, www.egcyo.com adresindeki Şirket kurumsal
internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS)
Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula
katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu
çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda,
paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya
temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya
temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir)
gün
öncesine
kadar
MKK
tarafından
sağlanan
EGKS
üzerinden
bildirmeleri
gerekmektedir. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli
bilgiyi, “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.” (MKK)’dan ve/veya “MKK”nın “www.mkk.com.tr”
adresindeki web sitesinden ve/veya veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 343 06 26)
edinebilirler.
Oy hakkını haiz pay sahipleri EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen
vekâletname formunda
yer
alan
imzayı onaylattırarak
veya
noter
huzurunda
düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin
ederler. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile
isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya
temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.
Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II‐30.1)
sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz
etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname
örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak
kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

2015 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım
Önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket merkezimizde ve www.egcyo.com
adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş
Yönetim Kurulu
SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK
AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II‐17.1 sayılı
“Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem
maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu
genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Bir TL değerindeki her pay bir oy hakkını temsil etmektedir.
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Nominal
Değer (TL)

Sermayedeki
Payı (%)

Oy Hakkı Oranı (%)

EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

3.162.681,00

14,38

14,38

TAN EGELİ

2.073.540,82

9,43

9,43

Diğer

16.763.778,18

76,20

76,20

TOPLAM

22.000.000,00

100,00

100,00

Grubu

Nama/
Hamiline

Beher
Payın
Nominal
Değeri
(TL)

Toplam
Nominal
Değeri (TL)

Sermayeye
Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada
İşlem Görüp
Görmediği

(%)

A

NAMA

1,00

5.262

0,02

Yönetim Kurulu
Üye Seçiminde
Aday Gösterme

Görmüyor

B

NAMA

1,00

21.994.738

99,98

Yok

Görüyor

22.000.000

100,00

TOPLAM

A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.
Şirket ortaklarından Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. ve Tan Egeli lider sermayedarlardır.

2. Pay sahiplerinin, SPK veya diğer kamu
konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

otoritelerinin

gündeme

madde

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne
yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talepleri yoktur. Yönetim kurulunun, ortakların
gündem önerilerini kabul etmediği herhangi husus yoktur.
3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek
yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:
Şirketin ve şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya
gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek
değişiklikler olmamıştır. Şirketin son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık
finansal tabloları www.egcyo.com adresinde yatırımcı ilişkileri bölümü altında yer almaktadır.

4. Yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hakkında bilgi:
3 Nisan 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararla, yönetim kurulu
üyelerinin 3 yıl sureyle seçilmiş olmaları sebebiyle bu genel kurul toplantısında tekrardan
yönetim kurulu üye seçimi yapılmayacak olup mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle devam
edilecektir.
5. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:
Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni ekli dosyada yer almaktadır.

GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
Açıklama:
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu
toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”
hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı)
seçilecektir.
2. 2015 yılı hesap dönemine ait
görüşülmesi

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

Açıklama:
TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal
zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma
Platformu (“KAP”)’nda ve www.egcyo.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde
ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulda okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’na
www.egcyo.com adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması
Açıklama:
TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda
01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Görüşü genel kurulda
okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Görüşü’ne www.egcyo.com adresindeki internet
sayfamızdan ulaşılabilir.
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
Açıklama:
TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda
01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak,
görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden
veya www.egcyo.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından
dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Açıklama:
TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu
üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu
genel kurulun onayına sunulacaktır.
6. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'
nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif
kararının görüşülerek onaylanması,
Açıklama:
Şirket 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan
01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması
nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi Olağan Genel
Kurul’da ortakların onayına sunulacaktır (Ek-1).
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek
huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması
Açıklama:
TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği hükümleri ile Esas Sözleşme’de yer alan
esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenecektir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin
onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
Açıklama:
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2016 yılı
faaliyet dönemi için Denetçi seçilecektir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.10.2015 tarih ve 12233903-330.99-E.11360
sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2015
tarih ve 67300147-431.02-00011426243 sayılı izni ile uygun bulunan ve eskiyeni şekli ekte belirtilen Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33 ve 34.
maddelerinin değiştirilmesi ve 36. maddenin eklenmesi hakkında karar
alınması,
Açıklama:
Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleme tadil
metni Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulacaktır (Ek-2).

10.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurulun onayına sunulması, Şirket
tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun
görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen
bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi (Ek-3)
Açıklama:
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca,
yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme’de belirtilmeyen durumlarda genel kurulca
belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine
sunulması zorunludur.
Sermaye Piyasası Kurulunun (II-19.1) sayılı “Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi ve Şirket Esas
Sözleşme’si uyarınca “Bağış Politikası”nın ortakların onayına sunulacaktır. Bağış Politikası’nın
onaylanması sonrasında 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından
belirlenecektir.
11.İnsan Kaynakları Politikası’nda yapılan revizeler ile İş Etiği Kuralları’nın 3.3.8
nolu maddesinin revizesi hakkında bilgi verilmesi,
Açıklama:
İnsan Kaynakları Politikası ve İş Etiği Kuralları ile ilgili yapılan güncelleme ve revizyonlar
hakkında bilgi verilecek (Ek-4/Ek-5).
12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu
Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1
Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin
(1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
Açıklama:
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı”
başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem
yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin
verilmesi konusu Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili
taraflarla 2015 yılı içinde yapılan işlemler ve “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden
İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Açıklama:

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu’nun da 17 No’lu Dipnotu’nda yer alan “İlişkili Taraflar”
hakkında bilgi verilecektir.
14.2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
Açıklama:
Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde
sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin
yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin,
teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2015 tarihli Bağımsız Denetim Raporu’nun
dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve
ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul
sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
15.Dilek ve temenniler,
16.Kapanış.

EK-1
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
22.000.000
2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
474.975
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi : YOKTUR

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20

Dönem Kârı
Vergiler (-)
Net Dönem Kârı (=)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
Ortaklara Birinci Kar Payı
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
Dağıtılan Diğer Kâr Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine
- Çalışanlara
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
Ortaklara İkinci Kar Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
-8.447.363
-1.496.115
-8.447.363

-1.496.115

0
-8.447.363

0
-1.496.115

-8.447.363
0
0
0

0

-8.447.363

-1.496.115

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN KÂR
PAYI
NAKİT (TL)

NET

BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN
KÂR PAYI / NET
DAĞITILABİLİR DÖNEM
KÂRI
ORANI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
PAYA İSABET EDEN KÂR
PAYI
TUTARI (TL)

ORANI (%)

A
B
TOPLAM

0,00

0,00

0,00

0,00000

EK-2
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 3

Madde 3

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Abdi
İpekçi Cd. Azer İş Merk. No:40 K:3 D:10
Harbiye Şişli İstanbul’dır.

Şirketin merkezi, İstanbul ilinde olup, adresi
Abdi İpekçi Caddesi Azer İş Merkezi No:40 K:4
D:12-13 Harbiye Şişli İstanbul’dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye
Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış
sayılır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline
tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve
şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Ayrıca
Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat
Şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih
sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla
şube ve temsilcilik açabilir. Şube ve
temsilcilik açıldığı takdirde, durum 10 gün
içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

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.
Şirketin Süresi:

Şirketin Süresi:
Madde 4
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 4
Şirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile
kısıtlanmamıştır.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu:

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu:

Madde 5

Madde 5

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış
sermayesini, SPK’nın Girişim Sermayesi
Yatırım
Ortaklıklarına
ilişkin
düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla
iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de
kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme
potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan
girişim Şirketlerine yapılan uzun vadeli
yatırımlara yöneltmek amacıyla iştigal eden
halka açık anonim ortaklıktır.

Şirket, girişim sermayesi yatırımları, sermaye
piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca
belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan
portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç
etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası
mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde
bulunabilen
sermaye
piyasası
kurumu
niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim
ortaklıktır.

Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
sırasında SPK tarafından uyulması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
Faaliyet Kapsamı Ve Faaliyet Şartları:
Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları,
Yatırım Sınırlamaları:

Madde 6

Madde 6
Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları,
yatırım
faaliyetleri
ve
yatırım
sınırlamalarında
Sermaye
Piyasası
Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata
uyulur.
Şirket
portföy
yöneticiliği
faaliyeti
kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili
mevzuat hükümleri
çerçevesinde
girişim sermayesi yatırımlarından oluşan
portföyleri müşterilerle portföy yönetim
sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı
ile
yönetebilir.
Ancak
şirket
portföy
yöneticiliği faaliyetine, sermaye piyasası
mevzuatındaki şartlar yerine getirilerek
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet yetki
belgesi alınması şartıyla başlayabilir.
Şirket döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi
risklere karşı korunması amacıyla, yatırım
amacına uygun portföy yönetim teknikleri
ile para ve sermaye piyasası araçlarını
kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet şartları ve
faaliyetlere ilişkin sınırlamalarda Sermaye
Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili
mevzuata uyulur.
Şirket, portföyün döviz, faiz ve piyasa riskleri
gibi risklere karşı korunması amacıyla, sermaye
piyasası mevzuatında tanımlanan türev araçlara
taraf olabilir.
Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için
ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir,
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerek
kendi lehine gerek üçüncü kişiler lehine ipotek
veya diğer teminatları verebilir, bunlarla ilgili
olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri
kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin
ve diğer bütün işlemleri yapabilir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde olağan faaliyetlerinin yürütülmesi

esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri,
forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli
işlemlere dayalı opsiyon sözleşmelerine
taraf olabilir.
Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini
için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir,
kendi lehine olmak şartıyla ipotek veya
diğer teminatları verebilir bunlarla ilgili
olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri
kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil,
terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.
Şirket,
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin
gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve
taşınmaz
mal
satın
alabilir
veya
kiralayabilir.
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye
Piyasası Kurulu'nca sonradan yapılacak
düzenlemelerin farklılık taşıması halinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak
düzenlemelere uyulur.

için gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve
taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.
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 aşan tutarda bağış dağıtılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır
getirmeye yetkilidir.
Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi
faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal
varlığından
ortaklarına,
yönetim
kurulu
üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere
herhangi bir menfaat sağlayamaz.
İşbu madde kapsamında Şirket tarafından
gerçekleştirilen
iş,
işlem
ve
faaliyetler
bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını
etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye
piyasası
mevzuatı
uyarınca
yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin
düzenlemeleri
uyarınca
yapılması
zorunlu
açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş,
işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye
Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı
yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Borçlanma
İhracı:
Madde 7

Sınırı

ve

Menkul

Kıymet

Finansal Borç Sınırı Ve Borçlanma Aracı
İhracı:

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçları veya
portföyü
ile
ilgili
maliyetlerini
karşılayabilmek amacıyla sermaye piyasası
mevzuatındaki
sınırlamalar
dahilinde
borçlanabilir, tahvil, finansman bonosu ve
diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.
İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti
hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve
diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde
tahvil,
finansman
bonosu
ve
diğer
borçlanma
senetlerini
ihraç
yetkisine
sahiptir.
Bu
durumda
Türk
Ticaret
Kanunu'nun
423.maddesi
hükmü
uygulanmaz.

Madde 7
Şirket Banka kredileri dahil olmak üzere kısa
vadeli finansal borçlarının değeri ile kısa vadeli
ihraç edilen borçlanma araçlarının nominal
değerinin
toplamı,
sermaye
piyasası
mevzuatındaki
sınırları
aşamaz.Bu
madde
uyarınca yapılacak hesaplamada, borçlanma
araçlarının ihraç tarihindeki vadeleri esas alınır.
Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 31 inci maddesi çerçevesinde
borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası
aracı ihraç yetkisine sahiptir.

Şirket
sermaye
piyasası
mevzuatı
hükümlerine uygun olarak ortaklık varantı
ihracında bulunabilir. Şirket yönetim kurulu
ortaklık varantı ihracı konusunda karar
almaya yetkilidir.

Sermaye ve Hisse Senetleri:
Madde 8

Sermaye ve Paylar:

Madde 8
Şirket’in
kayıtlı
sermaye
tavanı
200.000.000 TL (İkiyüzmilyon) TL’dir. Bu
sermaye, herbiri 1 (bir) TL itibari değerde
200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya
bölünmüştür.
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.
Şirket'in
çıkarılmış
sermayesi
ödenmiş 22.000.000 TL’dir.

tamamı

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir)
TL itibari değerde 5.262 adet, 5.262 TL
nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1
(bir) TL itibari değerde 21.994.738 adet,
21.994.738 TL nominal değerli B grubu
nama yazılı paydan oluşmaktadır.
Ana Sözleşme’nin 16. maddesine gore (A)
grubu payların yönetim kurulu üyelerinin
üçte ikisinin seçiminde aday gösterme
imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların
herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.
Şirket ortaklarından Egeli & Co Yatırım
Holding
A.Ş.
ve
Tan
Egeli
lider
sermayedarlardır.
A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama
yazılı payların devri kısıtlanamaz.
Lider sermayedarların sahip olduğu 5.262
adet A Grubu imtiyazlı paylar ile 5.494.738
adet B Grubu paylar, girişim sermayesi
yatırım ortaklığına dönüşümü takip eden iki
yıl boyunca devredilemez. Ancak sermaye
arttırımlarında B Grubu paylar ihraç

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL
(İkiyüzmilyon)’dir. Bu sermaye, herbiri 1 (bir)
TL itibari değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon)
adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2019
yılından
sonra
yönetim
kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için
yetki alması zorunludur.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş
22.000.000
TL’
dir.
Şirket'in
çıkarılmış
sermayesi
22.000.000 (yirmiikimilyon)-TL
itibari değerde 22.000.000 adet paya ayrılmış
ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt
edilip nakden ödenmiştir
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay gruplar, A
grubu nama 5.262 adet pay karşılığı, 5.262
TL’ndan, B grubu nama 21.994.738 adet pay
karşılığı 21.994.738 TL’ndan oluşmaktadır.
Esas Sözleşme’nin 9. maddesine göre (A) grubu
payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin
seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcut olup
(B) grubu payların herhangi bir imtiyazı
bulunmamaktadır.
A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada
işlem gören nama yazılı payların devri
kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama
yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu’nun
493’üncü ve 494’üncü maddeleri uygulanır.
Ancak
her
durumda
sermaye
piyasası
mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın
yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların
çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin

edilmesi halinde lider sermayedarların
ortaklıkta sermayenin asgari %25’ini temsil
eden paylara sahip olması şartı aranmaz.
İmtiyazlı payların devri Kurul iznine tabiidir.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay
sahiplerinin yeni
pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli pay ihracı
konusunda karar almaya yetkilidir.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar
karşılığında A Grubu, B Grubu paylar
karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır.
Ancak Yönetim Kurulu sermaye arttırımında
A grubu paylar karşılığında B Grubu pay
çıkartmaya
yetkilidir.
Diğer
taraftan
yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay
alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak
yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.
Sermaye
artırımlarında
rüçhan
hakkı
kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan
hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda
yeni ihraç edilen tüm paylar nominal
değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı
ile halka arz edilir.
Çıkarılmış
sermaye
miktarının
Şirket
unvanının
kullanıldığı
belgelerde
gösterilmesi zorunludur.

asgari %25’i oranındaki payları, sermaye
piyasası mevzuatı uyarınca ulaşılması gereken
asgari halka açıklık oranını temsil eden payların
halka arzında satış süresinin bitimini takip eden
iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez.
Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları
devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin
özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz.
Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve
daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve
herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı
payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu
kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay
edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası
mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket
paylarının halka arzından sonraki dönemde ise,
yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan
miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye
Piyasası Kurulu iznine tabidir.Bu esaslara aykırı
olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine
kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay
defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar
yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri dahilinde primli veya
imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya
altında pay çıkarılması konusunda, karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama
yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar
karşılığında
A
Grubu,
B
Grubu
paylar
karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır.
Ancak
Yönetim
Kurulu
bedelli
sermaye
arttırımında A grubu paylar karşılığında B Grubu
pay çıkartmaya yetkilidir. Diğer taraftan
yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma

hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak
payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

yeni

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının
kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Şirket ortaklarından Egeli & Co Yatırım Holding
A.Ş. ve Tan Egeli lider sermayedarlardır.

İmtiyazlı Menkul Kıymetler:

İmtiyazlı Pay İhracı:

Madde 9

Madde 9

Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte
ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı
veya kar payında imtiyaz tanıyan paylar
dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul
kıymet çıkarılamaz. Yönetim kurulu üye
sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu
takdirde, en yakın tam sayı esas alınır.
Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim
kuruluna aday gösterme ve kar payında
imtiyaz da dahil imtiyaz yaratılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin
seçiminde aday gösterme imtiyazı veren paylar
dışında imtiyaz veren herhangi bir pay ihraç
edilemez. Yönetim kurulu üye sayısının üçte
ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın
tam sayı esas alınır. Halka açılma sonrasında
yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyaz
da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.

Yatırım
Sözleşmesi
Şirketlerinin Seçimi:

Girişim

Madde 10

Girişim Sermayesi Yatırımlarına İlişkin
Sözleşmeler
ve
Girişim
Şirketlerinin
Seçimi:
Madde 10

Şirket
girişim
şirketlerine
yapacağı
yatırımlarını
tarafların
hak
ve
yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uygun olarak hazırlanmış bir yatırım
sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım
sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi
hususu başta olmak üzere ortaklığın ve

Şirket, girişim şirketlerine yapacağı ortaklık
hakkı veren girişim sermayesi yatırımlarını
Şirket
ile
girişim
şirketlerinin
yönetim
kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında hak
ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uygun olarak hazırlanmış bir pay sahipliği

ve

Sermaye
piyasası
mevzuatındaki
esaslar
çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve
zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına
göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi
halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası
Kurulu kararı ile ortadan kalkar.

girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine
yer verilmesi zorunludur.
Girişim Şirketlerinin seçiminde aşağıdaki
hususlar gözönünde bulundurulur:
Girişim Şirketlerinin, sınai, zirai uygulama
ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç,
malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem,
sistem ve üretim tekniklerinin meydana
getirilmesini
veya
geliştirilmesini
amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya
sermaye
desteği
ile
bu
amaçları
gerçekleştirebilecek
durumda
olmaları
gereklidir.

sözleşmesi çerçevesinde yapar. Pay sahipliği
sözleşmesinde
girişim
şirketinin
yönetimi
hususu başta olmak üzere Şirketin ve girişim
şirketinin
mevcut
ortaklarının
hak
ve
yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.
Şirket tarafından girişim şirketinin sermayesini
temsil eden payların tamamının iktisap edilmesi
veya yönetim kontrolünün sağlanması halinde,
TTK’nın pay devirlerine ilişkin hükümleri saklı
olmak üzere, bir pay devri sözleşme imzalanır
ve bu sözleşme Kurula iletilir.
Girişim şirketlerine sağlanan borç ve sermaye
finansmanının karması olan finansmana ilişkin
koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini
belirleyen
bir
sözleşme
düzenlenmesi
zorunludur.
Girişim
Şirketlerinin
seçiminde
hususlar gözönünde bulundurulur:

aşağıdaki

Girişim Şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve
ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç,
malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem,
sistem ve üretim tekniklerinin meydana
getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları
ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile
bu
amaçları
gerçekleştirebilecek
durumda
olmaları gereklidir.
Danışmanlık
ve
Hizmeti Alınması:

Portföy

Yönetim

Madde 11
Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak
kaydıyla
faaliyetiyle
ilgili
konularda
kullanılmak
üzere
girişim
şirketlerinin
seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin
olarak
uzmanlaşmış
kuruluşlardan
danışmanlık hizmeti ile Seri: V, No: 59
sayılı Tebliğ çerçevesinde girişim sermayesi
yatırımlarına
yönelik
portföy
yönetim
hizmeti alabilir.

Girişim Sermayesi Yatırımlarına Yönelik
Danışmanlık ve Portföy Yönetim Hizmeti
Alınması, Portföyün İdaresi:
Madde 11
Şirket, yönetim kurulunca karar alınmak kaydı
ve Kurul onayının alınması şartıyla imzalanacak
bir sözleşme kapsamında girişim sermayesi
yatırımlarına yönelik olarak bir portföy yönetim
şirketinden
portföy
yönetim
hizmeti
ve
faaliyetleri ile ilgili konularda kullanılmak üzere
girişim şirketlerinin seçimine ve yönetimine
ilişkin
olarak
uzmanlaşmış
kuruluşlardan
danışmanlık hizmeti alabilir. Alınacak portföy
yönetim hizmetine ilişkin esaslar Kurulun
portföy
yönetim
şirketlerine
ilişkin

düzenlemelerinde belirlenen asgari unsurları
içeren bir sözleşme çerçevesinde belirlenir.
Portföyün girişim sermayesi yatırımlarından
oluşan bölümüne ilişkin performans ücreti
sadece portföy yönetim hizmeti alınması
durumunda ödenebilir.
Portföyün girişim sermayesi yatırımlarından
oluşan bölümü ile para ve sermaye piyasası
araçlarından oluşan bölümlerine ilişkin ödenecek
performans ücretinde Kurul düzenlemelerine
uyulur.
Toplam Gider Oranı:
Yönetim Kurulu, Görev Süresi
Yönetim Kurulu Toplantıları:

ve

Madde 12
A) Yönetim Kurulu ve Görev Süresi
Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil
ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde genel kurul tarafından en çok
3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen
şartları haiz çoğunluğu icrada görevli
olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşan
bir yönetim kuruluna aittir. Bu üyelerin
içerisinde bağımsız üyeler de yer alacaktır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı
ve nitelikleri, SPK’nın uyulması zorunlu
tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre
belirlenir.
Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri
arasından bir başkan ve başkan olmadığı
zaman vekalet etmek üzere bir başkan
vekili seçer.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin
üçte ikisinin seçiminde aday gösterme
imtiyazı vardır. Diğer yönetim kurulu üyeleri
genel kurul tarafından belirlenir.
Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için
seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi
biten
üyelerin
yeniden
seçilmesi
mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir
nedenle
boşalması
halinde
veya
bağımsızlığını
yitirmesi
durumunda,
yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve

Madde 12
Şirket tarafından, performans ücreti hariç olmak
üzere, dışarıdan alınacak tüm hizmetler için
ödenen ücretlerin toplamının Şirketin son yıllık
bireysel finansal tablosundaki aktif toplamına
oranı sermaye piyasası mevzuatında belirlenen
oranı aşamaz.
Bu
yükümlülüğün
yerine
getirilmesinden
Şirketin yönetim kurulu veya yönetim kurulunca
yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas
üye sorumludur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı'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.
Yönetim
kurulu
üyeleri,
genel
kurul
tarafından her zaman görevden alınabilir.
Yönetim
kurulunun
görev
ve
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine
getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde
komiteler
oluşturulur.
Komitelerin
oluşturulmasında
sermaye
piyasası
mevzuatına uyulur.
b) Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim kurulu, şirket işleri açısından
gerekli görülen zamanlarda, başkan veya
başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim
kurulu üyelerinden her biri de başkan veya
başkan vekiline yazılı olarak başvurup
kurulun
toplantıya
çağrılmasını
talep
edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de
Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de
re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri
toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça,
bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin
muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri
suretiyle de karar alınabilir.
Yönetim
kurulunun
toplantı
gündemi
yönetim kurulu başkanı tarafından tespit
edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde
değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak
yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka
bir yerde de toplanabilir.
Yönetim
kurulu
üye
tam
sayısının
çoğunluğuyla
toplanır
ve
kararlarını
toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.
Oylarda eşitlik olması halinde o konu
gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da
eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red
olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın
altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir
mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya
başka bir surette oy kullanamazlar.
SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın
yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu
kararları geçersiz olup esas sözleşmeye
aykırı sayılır.
Sermaye piyasası mevzuatında yatırım
ortaklıklarına sağlanan istisnalar ve yatırım
ortaklıklarının uyması gereken hükümler
saklı kalmak şartıyla, Kurumsal Yönetim
İlkelerinin uygulanması bakımından önemli
nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her
türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye
Piyasası Kurulu’nun uygulaması zorunlu
tutulan
kurumsal
yönetime
ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Portföyün İdaresi:

Madde 13

Madde 13

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin
ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur.
Bağımsız
yönetim
kurulu
üyelerinin
ücretlendirilmesinde Şirketin performansına
dayalı ödüllendirme planları uygulanamaz.

Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası
Kurulu
düzenlemelerine
uyulur.
Şirket
portföyünün
para
ve
sermaye
piyasası
araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif
toplamının %10’unu aşması halinde, bu
varlıkların yönetimi için sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde bir portföy yönetim
şirketinden portföy yönetimi hizmeti alınabilir.

Şirketi Yönetim ve İlzam:

Portföy Sınırlamaları:

Madde 14

Madde 14

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir
ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk
Ticaret Kanunun, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili sair mevzuat ile Genel kurulca
kendisine verilen görevleri ifa eder.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin
ve
yapılacak
sözleşmelerin
geçerli
olabilmesi için bunların şirketin ünvanı

Şirket
portföyünün
oluşturulmasında
ve
yönetiminde
Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.

altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az
iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı
Yönetim Kurulunca tesbit edilir.

Genel Müdür ve Müdürler:

Portföydeki Varlıkların Muhafazası:

Madde 15

Madde 15

Yönetim
Kurulunca,
Şirket
işlerinin
yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli
sayıda Müdür atanır. Genel Müdür olarak
görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz olması
zorunludur.

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası
araçları
sermaye
piyasası
mevzuatı
çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
nezdinde muhafaza edilir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları
doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, SPK tebliğleri ve ilgili sair
mevzuat
hükümlerine
göre
şirketi
yönetmekle yükümlüdür.
Yönetim Kurulu, Üyelerinin görev süresini
aşan süreler için Genel Müdür atayabilir.
Genel Müdür yönetim kurulu tarafından
oluşturulan komitelerde başkanlık veya
üyelik yapamazlar.
Yöneticilere İlişkin Yasaklar :
Madde 16
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve
Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın
kendileri veya başkaları namına veya
hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle
herhangi bir işlem yapamazlar.
Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine
veya usul ve füruu ile eş dahil üçüncü
dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının
menfaatlerine olan hususların müzakeresine
iştirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket
eden üye, şirketin, ilgili olduğu işlem
sonucu doğan zararını tazmin etmek
zorundadır.

Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Yönetim
Kurulu Toplantıları:
Madde 16
A-Yönetim Kurulu, Görev Süresi
Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve
ilzamı,
Türk
Ticaret
Kanunu
hükümleri
çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl
için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6
üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.
Yönetim
kurulu
ilk
toplantısında
üyeleri
arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman
vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. 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
yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek
kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal
tescil ve ilan edilir; 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 üyelerinin ve tüzel kişi adına
tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli
olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve sermaye
piyasası mevzuatının yatırım ortaklıklarına
ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları
taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler
seçilmeye de engeldir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel
kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile
verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya
esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar
alınmasına bağlı tutulan hususların dışında
kalan tüm konularda yönetim kurulu karar
almaya yetkilidir.
Yönetim kurulu icrada görevli olan ve olmayan
yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim
kuruluna 2’den az olmamak üzere, Sermaye
Piyasası
Kurulu'nun
Kurumsal
Yönetim
İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin
bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde
yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi
genel
kurul
tarafından
seçilir.
Yönetim
kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre
tespit edilir.
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte
ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı
vardır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul
tarafından belirlenir.
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin
yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde veya

bağımsızlığını yitirmesi durumunda, yönetim
kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen Şartları haiz bir
kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel
kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski
üyenin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir
maddenin bulunması veya gündemde madde
bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde,
genel kurul kararıyla her zaman görevden
alınabilir.
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk
Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına
uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve
hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak
oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
B-Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli
görülen zamanlarda, başkan veya başkan
vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu
üyelerinden her biri de başkan veya başkan
vekiline
yazılı
olarak
başvurup
kurulun
toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan
veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya
çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine
sahip olurlar.
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.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim
kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim
kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
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.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy
veremeyecekleri
gibi,
toplantılara
vekil
aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu
takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır.
İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu
öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği
yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim
kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.
Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini
yazarak imzalar.
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 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.
Denetçiler ve Görev Süresi:

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Madde 17

Madde 17

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz olması
zorunludur.
Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından,
gerek dışarıdan 1 ile 3 yıl için görev yapmak
üzere en az bir en çok üç denetçi seçer.
Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu
üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in
memuru da olamazlar.
Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu’nun 353357.
maddelerinde
sayılan
görevleri
yapmakla yükümlüdürler.

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 görev alacak bağımsız
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun
kurumsal
yönetime
ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketin Yönetim, Temsil Ve İlzamı:
Denetçilerin Ücretleri:
Madde 18
Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca Karara
bağlanır.

Madde 18
Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve
dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim
kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel
kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.
Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere
yönetim kuruluna aittir.En az bir yönetim kurulu
üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
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; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin
işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği
veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda
bulunduğu ispat edilsin.
Yönetim, devredilmediği takdirde,
kurulunun tüm üyelerine aittir.

yönetim

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler
akdedebilir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve
Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono,
çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi
için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve
Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını
taşıması gereklidir.
Bağımsız Dış Denetim:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Madde 19

Madde 19

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız
denetim hususunda Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
uyulur.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur
hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel
kurulca tespit olunur.

Genel Kurul Toplantıları:

Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul
Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Madde 20
Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak
toplanır.
Yönetim
Kurul
Başkanı,
yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurul
Toplantı Başkanlığını yürütür.
Olağan
Genel
Kurul,
Şirketin
hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içinde
ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk
Ticaret Kanununun 369. maddesi hükmü
gözünöne
alınarak
denetim
Kurulu
tarafından
hazırlanacak
gündemdeki

Madde 20
Genel kurullar Olağan ve Olağanüstü toplanır.
Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Başkan
Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını yürütür.
Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan
itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda,
organların seçimine, finansal tablolara, yönetim
kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım
şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının

konuları görüşüp karara bağlar.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin
gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli
kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun
toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan
olunur.
Genel Kurul toplantılarında
sahibine bir oy hakkı verir.

her

pay,

Genel Kurul Toplantı ve Karar nisabları
hakkında Türk Ticaret Kanunun 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.

oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu
üyelerinin
ibraları
ile
faaliyet
dönemini
ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara
ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.
Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim
kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye
memurları da, görevleri ile ilgili konular için,
genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim
kurulunun, devamlı olarak toplanamaması,
toplantı
nisabının
oluşmasına
imkan
bulunmaması
veya
mevcut
olmaması
durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay
sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.
TTK’nın 411 ve 416ncı maddesi ve Sermaye
Piyasası Kanununun 29 uncu maddesi hükümleri
saklıdır. Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma
esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek
amacıyla ve asgari olarak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları
içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve
hazırlıklar,
toplantının
açılması,
toplantı
başkanlığının
oluşturulması,
toplantı
başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin
görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak
işlemler, gündem ve gündem maddelerinin
görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy
kullanma
usulü,
toplantı
tutanağının
düzenlenmesi, toplantı
sonunda yapılacak
işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma,
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul
toplantısına ilişkin belgeler, iç yönergede
öngörülmemiş durumlar, iç yönergenin kabulü
ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge
hazırlar ve genel kurulun onayından sonra
yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan
edilir.
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü
toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk
Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.
Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve
zamanı usulüne göre ilan olunur.
Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini,
kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi
Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay
sahipleri çizelgesi”ne göre hazırlar.
Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir
oy hakkı vardır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve
karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat
hükümlerine tabidir.
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.
Şirket genel kuruluna elektronik ortamda
katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından
sağlanan
elektronik
ortam
üzerinden
gerçekleştirilir.
Toplantı Yeri :

Toplantı Yeri ve Genel Kurula Çağrı:

Madde 21

Madde 21

Genel Kurul Toplantıları, Şirket merkezinde
veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği
yerlerde yapılır.

Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket
merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde toplanır.
Genel
kurul
toplantıya,
şirketin internet
sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan
ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri

hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç
hafta önce yapılır.
Genel kurula çağrının şekli, genel kurul
toplantılarına katılım ve oy kullanma ile ilgili
olarak sermaye piyasası mevzuatı, uygulanır.
Toplantıda Komiser Bulunması
Madde 22
Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel
Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması
Ģarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak
Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar
geçersizdir.

Toplantıda
Bulunması

İlgili

Bakanlık

Temsilcisinin

Madde 22
Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık
temsilcilerinin katılımı hakkında Türk Ticaret
Kanunu’nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası
hükmü uygulanır.

Temsilci Tayini:

Temsilci Tayini:

Madde 23
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri
kendi aralarından veya hariçten tayin
edecekleri
vekil
vasıtasıyla
temsil
olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan
temsilciler kendi oylarından başka temsil
ettikleri ortakların sahip olduğu oylarıda
kullanmaya yetkilidirler. Yetki Belgesinin
şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim
Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması
şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın
yetki belgesinde belirtmiş olması kaydıyla,
oyu
devredenin
isteği
doğrultusunda
kullanmak
zorundadır.Vekaleten
oy
kullanılması konusunda Sermaye Piyasası
Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Madde 23

Oyların Kullanılma Şekli:

Oyların Kullanılma Şekli:

Madde 24

Madde 24

Genel Kurul toplantılarında oylar Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
vekaleten
kullanılanları
da
belirleyen
belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle
verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin
temsil ettikleri sermayenin onda birine

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim
kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç
yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken
katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik

Pay
sahibi,
paylarından
doğan
haklarını
kullanmak
için,
genel
kurula
kendisi
katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan
bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci
olarak genel kurula yollayabilir.
Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla
sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi
temsilci olarak atanabilir.
Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi,
temsil edilenin talimatına uyar. Talimata
aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

sahip olanların isteği
başvurmak gerekir.

üzerine

gizli

oya

ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin
mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

İlanlar:

İlanlar:

Madde 25

Madde 25

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde
ve
Şirket
merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda belirtilen sürelere uymak
kaydıyla yapılır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk
Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Bununla birlikte, genel kurul toplantı ilanı,
yukarıda belirtilen 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 Piyasası mevzuatından ve Türk
Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan diğer ilan
yükümlülükleri saklıdır.
Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 28
Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında
yer alan düzenlemelere uyar.
Şirketin genel masrafları ile muhtelif
amortisman bedelleri gibi genel muhasebe
ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve
ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken
zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için
ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit
olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye
kalan yıllık bilançoda görülen safi (net)
kardan varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden
sonra
kalan
miktar
aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:
a) Kalanın % 5’i Türk Ticaret Kanunu’nun
466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin
%20’sini buluncaya kadar birinci tertip
kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulunca
saptanan oran ve miktarda birinci temettü
ayrılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay
sahibine
ulaşmayı
sağlayacak,
elektronik
haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile
genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta
önce yapılır.

Karın Dağıtımı, Yedek Akçeler, Kar Payı
Avansı:
Madde 28
Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen
gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya
ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl
zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla
aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü
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

temmettü ayrılır.
c) Safi kardan a ve b bentlerinde yer alan
hususlar düşüldükten sonra Genel Kurul
kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci
temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem
sonu kar olarak bilançoda bırakmaya,
kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave
etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak
ayırmaya veya Yönetim Kurulu Üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere kar payı
olarak vermeye yetkilidir.
Ancak yasa hükmü ile ayrılması zorunlu
tutulan yedek akçeler ile anasözleşmede
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.
d)
Türk
Ticaret
Kanunu’nun
466.
maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi
gereğince, ikinci tertip kanuni yedek
akçenin hesaplanmasında, net kardan % 5
oranında kar payı düşüldükten pay sahipleri
ile kara iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda
biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek
akçeye olarak ayrılır.
e) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15.
maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde
ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

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 Temettü
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c)
bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra
kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya
tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya
veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi
uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe
olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere
dağıtılması
kararlaştırılmış
olan
kısımdan, ödenmiş sermayenin %5’i oranında
kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın
onda biri, 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 karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak
dağıtılır.
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.
Yedek Akçe:

Genel Müdür ve Müdürler:

Madde 30

Madde 30

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler
hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve
467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi
için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür
atanır. Genel müdür olarak görev yapacak
kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen
şartları haiz olması zorunludur.
Genel
müdür,
yönetim
kurulu
kararları
doğrultusunda ve TTK, Sermaye Piyasası
Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi
yönetmekle yükümlüdür.
Genel müdürlük görevine son 12 aylık süre
içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu
sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten
atama yapılamaz.
Genel müdür, Şirket portföyündeki girişim
sermayesi yatırımlarında icrai nitelikte görev
alabilir; başka kurum ve kuruluşlarda ise icrai
nitelikte olmaması ve ortaklıktaki görevinin
ifasında zafiyete neden olmaması kaydıyla,
yönetim kurulu üyeliği yapabilir.

Sır Saklama:

Yöneticilere İlişkin Yasaklar:

Madde 31

Madde 31

Şirket’in yönetim kurulu üyeleri, genel
müdürü ve personeli, yasal duzenlemeler ve
yasal olarak bilgi edinme yetkisine sahip
mercilerce talep edilmesi halleri hariç olmak
üzere şirketin yatırım yaptığı veya yatırım
yapmayı planladığı şirket veya projeler
konusunda elde ettikleri gizli bilgileri
açıklayamazlar ve kullanamazlar.

Yönetim kurulu üyeleri, girişim sermayesi
yatırımlarına ilişkin olanlar hariç olmak üzere,
yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan
kimselerden
Sermaye
Piyasası
Kurulunca
belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması
durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte
yönetim kuruluna bildirmek ve her hâlükârda
toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu
hususta TTK’nın 393 üncü maddesi hükmü
saklıdır.
Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve
uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması
zorunlu ilkelerine ve TTK’nın ilgili hükümlerine

uygun hareket edilir.
Kendiliğinden Sona
Fesih Ve Tasfiyesi:

Erme,

Şirketin

Kendiliğinden Sona Erme, Şirketin Sona
Ermesi ve Tasfiyesi:

Madde 32

Madde 32

a) Kendiliğinden Sona Erme
Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve
münfesih addolunması Sermaye Piyasası
Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
yürütülür.

a) Kendiliğinden Sona Erme
Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih
addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve
Türk
Ticaret
Kanunu
hükümlerine
göre
yürütülür

b) Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi
Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı
muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda
tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel
kurulca üç tasfiye memuru seçilir.
Yasa Hükümleri:
Madde 33
Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan
ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ
ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan
maddeleri uygulanmaz.
Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

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.

Kanuni Hükümler:
Madde 33
Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek
yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine
aykırı olan maddeleri uygulanmaz.
Bu esas sözleşmede yer alan hususlar ile
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride
yapılacak düzenlemelerin farklılık arz etmesi
halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak
düzenlemelere uyulur.
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetkili Mahkeme:

Esas Sözleşme Değişikliği:

Madde 34

Madde 34

Şirket
ile
ortaklar
arasında
çıkacak
uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve

yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun
görüşüne
bağlıdır.
Sermaye
Piyasası
Kurulu’ndan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
esas
sözleşmede
belirtilen
hükümler
çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar
verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak
onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten
sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.
EKLENEN MADDE
Denetim:
Madde 36
Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine tabi olan Şirket’in genel
kurulunca her faaliyet dönemi itibariyle bir
denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu,
denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini
gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet
sitesinde ilan eder.
Şirketin denetimi hakkında TTK, Sermaye
Piyasası
Kanunu
ve
sermaye
piyasası
mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

EK-3

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., yatırım stratejisine uygun
sektörlerdeki fırsatları değerlendirerek, uzun vadede değer yaratmaya ve sürekli pozitif getiri
sağlamaya odaklanmakta ve yatırım felsefesini sürdürülebilir sorumlu yatırımlar yaklaşımı
temelinde oluşturmaktadır. Şirket faaliyetlerinde bütün menfaat sahiplerinin ve genel olarak
toplumun yararının gözetilmesi de ön planda tutulmaktadır.
Şirket içinde faaliyet gösterdiği topluma katkıda bulunmak amacıyla; sosyal, kültürel sağlık
ve eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ile kamu
kurumlarına Yönetim Kurulu’nun onayı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret
Kanunu’nda belirtilen esaslar dâhilinde bağış ve yardım yapabilir.
Bağış, para veya malın karşılıksız, gönüllü ve bedelsiz olarak şirket dışındaki kişi ve
kuruluşlara iletilmesidir. Bağışların kusursuz bir şekilde bütçelenmesi, yürütülmesi ve kontrol
edilmesi, bağış amacının açık olması ve bağış sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi esastır.
Şirket tarafından hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımlar hakkında ilgili yılın
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarlara ayrıntılı olarak bilgi verilir.

EK-4
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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.
Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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.
Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında
sürdürmekte ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir.
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; ekibe yeni katılacak kişilerin
birikim ve hedefleri ile pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin ve pozisyon için tanımlanmış
olan kariyer yolunun uyum içinde olmasına özen gösterir. Egeli & Co. Tarım Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 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. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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
hazırlayacak eğitim ve geliştirme çalışmaları yürütülür.

ve

onları

yeni

görevlerine

Çalışan Mutluluğu ve İnsan Haklarına Saygı
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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.

EK-5
İŞ ETİĞİ KURALLARI DEĞİŞEN MADDE
3.3.8 Güvenli Çalışma Ortam ve Koşulları
EGCYO, çalışanlar için güvenli çalışma ortam
ve koşullarını sağlamak ve bu koşulları
sürekli iyileştirmek için gerekli tedbirleri alır.

3.3.8 Güvenli Çalışma Ortam ve Koşulları
EGCYO, çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve
koşullarını sağlamak ve bu koşulları sürekli
iyileştirmek için gerekli tedbirleri alır.

EGCYO Mensupları’nın akrabaları ve diğer
yakınları, iş başvurularında, diğer adaylarla
aynı koşullarda değerlendirilir, işe alımda bu
kişiler lehine ayrımcılık uygulanmaz.

EGCYO Mensupları’nın akrabaları ve diğer
yakınları, iş başvurularında, diğer adaylarla aynı
koşullarda değerlendirilir, işe alımda bu kişiler
lehine ayrımcılık uygulanmaz.

Kariyer planı yapılırken, eşit koşullardaki
kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir.

Çocuk işçi çalıştırılmaz. Hiç
kullanarak
veya
zorunlu
çalıştırılmaya mecbur edilmez.

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 önlemler
alınır.
Deprem, yangın ve benzeri doğal afetlerle
karşı karşıya kalındığında neler yapılması
gerektiği konusunda tüm EGCYO Mensupları
yazılı olarak bilgilendirilir.
Şirket, tüm EGCYO Mensupları’nın kişisel
alanlarına ve özel hayatlarına saygılıdır. Bu
çerçevede, EGCYO Mensupları’nın kişisel
bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye
açıklanamaz, özlük işleriyle ilgili çalışmalar
dışında kullanılamaz, kişilerin rızası olmadan
üçüncü şahıslara açıklanamaz. Özlük bilgileri,
EGCYO Mensupları’na kişiye özel olarak
gönderilir.

kimse zor
tututularak

Kariyer planı yapılırken, eşit koşullardaki kişilere
eşit fırsat sağlama 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 ve mobbing
girişimine karşı korunması için önlemler alınır.
Deprem, yangın ve benzeri doğal afetlerle karşı
karşıya kalındığında neler yapılması gerektiği
konusunda tüm EGCYO Mensupları yazılı olarak
bilgilendirilir.
Şirket,
tüm
EGCYO
Mensupları’nın
kişisel
alanlarına ve özel hayatlarına saygılıdır. Bu
çerçevede, EGCYO Mensupları’nın kişisel bilgileri
gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz,
özlük
işleriyle
ilgili
çalışmalar
dışında
kullanılamaz, kişilerin rızası olmadan üçüncü
şahıslara açıklanamaz. Özlük bilgileri, EGCYO
Mensupları’na kişiye özel olarak gönderilir.

