
 

1-GĠRĠġ 

A-Rapor Dönemi 

Faaliyet raporu 01.01.2010-31.12.2010/01.01.2011-31.12.2011 dönemini 

karĢılaĢtırmalı olarak kapsamaktadır. 

 

B-Ortaklığın Unvanı 

GürtaĢ Tarım Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi 

 

C-Dönem içerisinde görev alan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 

Yönetim Kurulu Üyeleri;(26.09.2011 hisse devri tarihine kadar) 

Mustafa Kaya-BaĢkan 

A.Korkut Özsoy-BaĢkan Yardımcısı 

Melih Kaya-Üye 

Ahmet Erkaslan-Üye 

Ramazan Abay-Üye 

 

Denetim Kurulu Üyeleri;(26.09.2011 hisse devri tarihine kadar) 

Cengiz TaĢ-Denetçi 

Yönetim Kurulu Üyeleri;(Hisse devrinden sonra) 

Mehmed Nureddin Çevik-BaĢkan 

Enver Çevik-BaĢkan Vekili 

Masum Çevik-Üye 

Ercan Canmutlu-Üye 

Hamit Serkan Drahor-Üye 

 

Denetim Kurulu Üyeleri;(Hisse devrinden sonra) 

Birol Yenal Pehlivan-Denetçi 

 

 



D-Dönem içinde ana sözleĢmede yapılan değiĢiklikler 

Dönem içerisinde Ģirket ana sözleĢmesinde yapılan değiĢiklikler aĢağıdaki gibidir. 

Madde 2- ġirketin Unvanı  
 
ġirketin Ünvanı “GürtaĢ Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret  Anonim 

ġirketi”dir 
 
Madde 3- Amaç ve Konusu :  
 

ġirketin amaç ve konusu baĢlıca Ģunlardır; 

a)Yurt içinde ve yurt dıĢında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, 

alınan veya kiralanan gayrimenkuller üzerine bina inĢa etmek veya ettirmek. 

Binaları her türlü  kiraya vermek ve/veya  her türlü iĢletmek. 

b)Yenilenebilir enerji kaynaklarına(rüzgar, güneĢ, doğalgaz, HES) yatırım yapmak, 

projelendirmek ve satın almak, kiralamak ve bu faaliyet konusuyla ilgili her türlü 

ticari ve sınai faaliyette bulunmak 

c)Pamuk üzüm incir hububat ve her nevi tarım ürünlerinin yün yapağı vesair 
hayvan mahsullerinin ve hayvan yemlerinin toptan ve perakende alım ve satımı 
pazarlanması imali ithali , ihracı 

d) ġirketçe çırçırlama iĢlemine giriĢilmesi ile gerek Ģirketçe elde olunan ve gerekse 
dıĢarıdan  alınan çırçırlanmıĢ pamuk ve çekirdeklerin toptan ve perakende satımı 
pazarlanması Ġhracı 

e) ġirketin faaliyet  konusuna giren iĢlerin yapılması  ve yürütülmesi için lüzum 
görüldüğü taktirde zirai faaliyette bulunmak ambarlama nakliye pazarlama. 
Tesisleri ile fabrika ve imalathane binaları  kurmak satın almak iĢletmek kiralamak 
icabında kiraya vermek satmak bu  tesislerin yapımı için gerekli her türlü 
malzemeyi satın almak ithal etmek ve gerekirse satmak 

f)ġirketin faaliyet konusuna giren ĠĢlerin yapılabilmesi, için gerekli hertürlü 
hammadde yardımcı ve  tali madde ve mamul malzemenin satın alınması ithali 
imali ve ihracı gerektiğinde satılması 

g) ġirket amaç ve konusunun gerçekleĢtirilmesi için yerli ve yabancı firma 
müesseselerin fabrikaların bayilik ve mümessilliğini deruhte edebilir. BaĢkalarına 
bayilik ve mümessillik verebilir. 

h) ġirket amaç ve konusunun gerçekleĢtirilmesi için çalıĢma konusu içinde 
yabancı hakiki ve hükmi Ģahıslar ve  yerli hakiki ve hükmi Ģahıslarla veya bunların 
lisans sahipleriyle iĢbirliği yapabilir lisans ve buluĢ haklan satın alabilir bunların 
Türkiye dahilinde mümessilliğini ve distribütörlüğünü deruhte edebilir ortaklıklar 
kurabilir patent vb.  haklar satın alarak veya kiralayarak Türkiye’de kullanabilir bu 
konuda elde ettiği  her türlü haklan kiralayabilir veya satabilir. 

ı) ġirket  yeni Ģirketler kurabileceği gibi kurulmuĢ olanlara da iĢtirak edebilir diğer 
Ģirketlerle  devir ve birleĢme muameleleri yapabilir rehin vesair suretle teminat 
olarak gösterebilir. 



i) ġirket amaç ve konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller veya ipotek  irtifak gibi aynı 
haklar  iktisap edebilir inĢaat devir  ferağ  ve hibe edebilir kiralayabilir  kiraya 
verebilir gayrimenkuller üzerinde intifa irtifak sükna hakları gayrimenkul 
mükellefiyeti kat mülkiyet ve kat irtifakı tesis edebilir iktisap devir ve ferağ edebilir. 
gayrimenkuller üzerinde kendi ve üçüncü Ģahısların borçların temin için  ipotek 
irtifak ihtira veya diğer aynı haklar tesis  edebilir tesis  edilmiĢ bulunanları terkin 
veya fekkettirebilir. 

j) ġirket kendi leyh ve aleyhine ipotek menkul rehni ĠĢletme rehni kefalet banka 
garantisi ve sair Ģekillerde her nevi, ayni ve sahsı teminat alıp verebilir bunlarla 
ilgili  Tapuda tescil  ve Terkin  iĢlemlerinde bulunabilir. 

k) ġirket faaliyet konusu ile ilgili hertürlü canlı hayvan(BüyükbaĢ, küçükbaĢ, 
kanatlı, su ve deniz ürünleri) yetiĢtiriciliği, alımı-satımı, kesimi; Et ve süt ile her 
türlü et ve süt ürünlerinin imalatı, satıĢı, ihracatı, ithalatı konularında faaliyette 
bulunabilir. 

l)ġirket  yerli ve yabancı kuruluĢlar ile her türlü iĢbirliğinde bulunmak, yeni 
ortaklıklar kurmak, fabrika, depo, acentelik, mümessillik kurmak, nakliyecilik 
konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, inĢaat ve taahhüt iĢlerine giriĢmek. 

m)Gayrimenkul, enerji,tarım yem   alanında sanayi ve ticari faaliyette bulunan   

Ģirketler dahil olmak üzere faaliyet konuları Yönetim kurulunca  belirlenecek 

Ģirketlere  iĢtirak etmek, kurulmuĢ veya kurulacak Ģirketlerin sermaye ve idarelerine 

iĢtirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, 

yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danıĢmanlık 

yapmak, 

 Yukarıda yazılı olan amaçları gerçekleĢtirmek için gayrimenkul temellük, tasarruf, 

icar ve isticar etmek, bunları ahara devir ve temlik eylemek, keza leyh ile aleyhde 

rehin, ipotek ve aynı haklar tesis ve terkin etmek. 

Yukarıda belirtilen konulardan baĢka ileride Ģirket için faydalı görülecek, amaç ve 

konusu ile ilgili baĢka iĢlere giriĢilmek istenildiğinde, ana sözleĢme değiĢikliği 

yapmak kaydı ile konu gerçekleĢtirilir. ġirketin amaç ve konusunda değiĢiklik 

yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınması 

gerekmektedir. 

ġirket; 
1) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde 
olmamak üzere; 
1.1. Her türlü Ģirkete ortak olabilir, iĢtirak edebilir, yönetim ve pay kontrolü ağırlıklı 

olarak Ģirkete ait iĢtiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir,  gerektiğinde de  bu 

özelliğe sahip iĢtiraklerin alacağı kredilere karĢılık Ģirket gayrimenkulleri üzerinde 

ipotek tesis edebilir, iĢletme rehni verebilir. 

1.2.ġirketler tarafından ihraç edilmiĢ bulunan  hisse, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı 

belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile devlet ve diğer kamu tüzel kiĢilerince 

ihraç edilmiĢ bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç 



edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü sermaye piyasası aracını, menkul 

kıymeti satın alabilir. 

1.3. Kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peĢin veya vadeli satabilir 

ve/veya baĢka menkul kıymetler ile değiĢtirebilir, rehin edebilir. 

2) ġirket, her türlü taĢınmaz ve taĢınırı ilgili mevzuata  uygun olarak iktisap 

edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi 

iĢlemlerde bulunabilir. Kendi gayrimenkulleri üzerine bina inĢa edebilir. ĠnĢaatı 

baĢkalarına yaptırabilir. Gayri menkullerin üzerine her türden ipotek, rehin, trampa 

ve kira hakkı gibi aynı hakları tesis eder, tesis edilmiĢ hakların çözülmesini temin 

eder, aracılık yapmamak kaydı ile menkul rehin alabilir ve verebilir. 

ĠĢlerinin gerektirdiği hallerde baĢkalarına ait gayri menkul malları ve diğer hakları 

Ģirket lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap 

edebilir, rehin ve ipoteği fek edebilir, Ģirkete ait menkul ve gayrı menkuller üzerine 

üçüncü kiĢiler lehine rehin ve ipotek koyabilir veya konmuĢ rehin ve ipotekleri 

kaldırabilir. ġirket amacına uygun olarak ayni ve nakdi teminat alır verir. 

Kat mülkiyeti kanununa göre üçüncü kiĢi veya firmalara ait arsa üzerine kat ve 

bağımsız bölümler karĢılığı inĢaatlar yapabilir, arsa alabilir, alınmıĢ arsaların 

üzerine inĢaat yapabilir ve yaptırabilir, alınmıĢ arsaları ve üzerine inĢa edilen gayri 

menkulleri satabilir ve kiraya verebilir, kendi arsası veya kat karĢılığı baĢkasının 

arsası yerine her türlü konut ve iĢyeri inĢaatı yapabilir, yaptırabilir  ve 

pazarlayabilir. 

 Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makina ve 

ekipmanları her türlü araç ve nakil vasıtalarını iĢ makinalarını temellük ve tasarruf 

edebilir. Bu malları yurtiçinden veya yurtdıĢından satın alabilir, yeniden yapabilir, 

satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 

3) ġirket, taĢınır ve taĢınmaz rehni, iĢletme rehni veya diğer teminatlar karĢılığında 

veya teminatsız olarak bankalardan ve diğer  kurumlardan ödünç alabilir. 

4)Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir. 

5) Konusu ile ilgili bilumum özel ve resmi ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir, 

imtiyaz ruhsatı, patent, ihtira beratı alabilir ve verebilir, teknik bilgi ( know-how ) ve 

lisans anlaĢmaları yapabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, 

teçhizatları, makineler ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve 

tasarruf edebilir. Bu malları yurt içinden veya yurt dıĢından satın alabilir, yeniden 

yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 

ġirket maksat ve konusu ile ilgili gümrükleme mal ve hakları sigorta ettirme yurt içi 

ve uluslararası nakliyat ve depolama ambalaj iĢlemi yapabilir. 

 



Madde 6 - Sermaye ve  Hisse Senetlerinin Nevi: 

ġirketin sermayesi 6.000.000.-TL(Altımilyon Türk Lirası)’dır.  
Bu sermaye herbiri  1 (Bir)  Türk Lirası nominal değerde 6.000.000 (altımilyon) 

adet hisseye ayrılmıĢtır. 
Hisse senetlerinin tümü hamiline yazılıdır. 
 
Önceki sermayeyi teĢkil eden 3.500.000.-TL(ÜçmilyonbeĢyüzbin Türk Lirası) 

tamamen ödenmiĢ olup; beheri  1 (Bir)  Türk Lirası nominal değerde 2.032.000 
(Ġkimilyonotuzikibin  ) adet (A) Grubu ile 1.468.000 (birmilyondörtyüzaltmıĢsekizbin) 
adet (B) Grubu hisseye ayrılmıĢtır. 

 
Bu defa arttırılan 2.500.000.-TL sermaye beheri 1 (Bir)  Türk Lirası  nominal 

değerde 2.500.000 adet (B) Grubu hisseye ayrılmıĢtır. Artırılan sermayenin  %25’i  
31.01.2012 tarihine kadar nakden, kalan %75’i ise 3 (üç) yıl içinde nakden 
ödenecektir. 

Esas sermayenin tamamı ödenmedikçe hisse senedi basılamaz. 
  
Sermayeye iliĢkin ilanlar, T.T.K.  37. maddesi ile ana sözleĢme hükümlerine göre 

yapılır 
Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde 

bastırmaya ve ortaklara payları oranında dağıtmaya yetkilidir. 
 

E-Dönem Ġçerisinde ortaklığın sermayesinde meydana gelen değiĢiklikler 

Dönem içerisinde Ģirketin sermayesi 07.04.2011 tarihli yönetim kurulu kararı ile 

3.000.000,- TL.den 3.500.000,-TL.ye, 03.11.2011 tarihli yönetim kurulu kararı ile 

3.500.000,-TL’den 6.000.000,-TL.ye çıkarılmıĢtır. 

Sermaye yapısı aĢağıda belirtildiği gibidir. 
 
Ortaklar                                          Hisse Adedi                       Payı 
Altınyağ Kombinaları A.ġ.               4.840.831                          80,68% 

Enver Çevik                                    1.090.594                          18,18% 

Mehmed Nureddin Çevik                    17.143                             0,02% 

Ercan Canmutlu                                  17.143                             0,02% 

Hamit Serkan Drahor                          17.143                             0,02% 

Birol Yenal Pehlivan                            17.143                             0,02% 

Ahmet Erkaslan                                            3                             0,00% 

 

F-Faaliyet Gösterilen Sektör 

Karma yem üretimi ve satıĢı,her türlü tarım ürünleri ve mamullerinin ticareti. 

 

 



2- 2010-2011 Dönemi Faaliyetleri 

A-Üretim Ve SatıĢ Faaliyetleri 

a) 2010-2011 hesap döneminde yem üretimi faaliyetine iliĢkin hammadde 

hareketleri aĢağıda ki gibi gerçekleĢmiĢtir. 

 

Yem üretimi için alınan hammadde miktarları;2010 döneminde 30.206 tondur. 

Devreden hammadde miktarı 2010 döneminde 1.159 ton olup toplam hammadde 

miktarı 31.365 ton olmuĢtur.Satın alınan hammaddelerden yem üretimi için 2010 

döneminde 29.761 ton sarfedilmiĢtir. 

2011 döneminde ise alınan hammadde 25.748 tondur.2010 yılından devir ile birlikte 

üretimde kullanılan hammadde 25.540 ton olmuĢtur.2012 yılına 761 ton hammadde 

devretmiĢtir. 

 



 

b) 2010-2011 hesap döneminde gerçekleĢen üretim ve satıĢ miktarları aĢağıdaki 

gibidir. 

 
2010 2011 

MAMUL ADI ÜRETĠM(TON) SATIġ(TON) ÜRETĠM(TON) SATIġ(TON) 

SIĞIR SÜT YEMLERĠ 20.048,32 20.205,92 17.391,40 17.394,90 

SIĞIR BESĠ YEMLERĠ 6.155,80 6.275,45 6.269,90 6.272,35 

BUZAĞI YEMLERĠ 1.506,10 1.506,90 972,85 992,00 

KUZU YEMLERĠ 1.229,60 1.237,85 292,90 294,30 

KANATLI YEMLERĠ 61,80 63,50 18,90 19,10 

TOPLAM 29.001,62 29.289,62 24.945,95 24.972,65 

 

 

 

2010-2011 hesap döneminde gerçekleĢen mamul satıĢ miktar ve tutarları aĢağıdaki 

gibidir. 

 
2010 2011 

MAMUL ADI SATIġ(TON) SATIġ TUTAR TL SATIġ(TON) SATIġ TUTAR TL 

SIĞIR SÜT YEMLERĠ 20.205,92 9.219.153,36 17.394,90 9.577.336,74 

SIĞIR BESĠ YEMLERĠ 6.275,45 2.624.060,36 6.272,35 3.263.405,64 

BUZAĞI YEMLERĠ 1.506,90 687.585,95 992,00 556.527,22 

KUZU YEMLERĠ 1.237,85 525.561,20 294,30 161.960,51 

KANATLI YEMLERĠ 63,50 49.222,87 19,10 17.503,65 

TOPLAM 29.289,62 13.105.583,74 24.972,65 13.576.733,76 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 2011 yılı üretimi 2010 yılına oranla %13,98 

azalmıĢtır.Ayrıca satıĢlarda da %14,72 oranında azalma mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 



c) 2010-2011 döneminde gerçekleĢen ticari mal ve diğer satıĢlar aĢağıdaki 

gibidir. 

       SATIġ MĠKTARI       SATIġ TUTARI        TL. 

              (TON) (TL)   DEĞĠġĠM 

  2010 2011 2010 2011   

A-Yurtiçi SatıĢlar 1.137 96 530.404 146.956 -72,29% 

2-Yağ Satışları 92 56 209.598 124.270   

2-1 Dökme Yağ SatıĢları 92 46 209.598 123.714   

2-2 Ambalajlı Yağ SatıĢları 0 10 0 556   

3-Pamuk Ürünleri Satışları 0 0 0 0   

4-Soya Ürünleri Satışları 0 0 0 0   

5-Diğer Ticari Ürünler 1.046 40 320.806 22.687 -92,93% 

5-1 Hammadde SatıĢları 1.046 40 320.806 22.687 -92,93% 

B-YurtdıĢı SatıĢlar 110 90 565.194 579.132 2,47% 

1- Ambalajlı Yağ SatıĢları 110 90 565.194 579.132 2,47% 

C-Diğer Gelirler 0 0 158.435 1.054 -99,33% 

1- Diğer ÇeĢitli Gelirler 0 0 158.435 1.054 -99,33% 

GENEL TOPLAM 1.247 186 1.254.034 727.142 -42,02% 

 

 

3-Finansal yapıya iliĢkin bilgiler 

2010 yılsonu ile 2011 yılına göre bilanço kalemlerinde oluĢan değiĢiklikler aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

  31.12.2010 (TL) 31.12.2011 (TL) FARK% 

Dönen Varlıklar 3.352.366 11.706.224 71,36% 

Duran Varlıklar 3.204.733 3.282.860 2,38% 

Öz Kaynaklar 2.479.756 3.935.201 36,99% 

Borçlar 4.064.557 11.053.883 63,23% 

 

 

 

 

 

 



 

Gelir tablosunda ise bir önceki yıla göre aĢağıdaki değiĢimler meydana gelmiĢtir. 

  2010 Yılı TL 2011 Yılı TL FARK% 

Net SatıĢ Hasılatı 14.238.033 14.297.216 0,41% 

SatıĢların Maliyeti -13.286.349 -14.094.465 5,73% 

Brüt SatıĢ Karı 951.684 202.751 
-

369,39% 

Faaliyet Giderleri -1.129.344 -1.125.733 -0,32% 

Faaliyet Karı -177.660 -922.982 80,75% 

Diğer Olağan Gelirler/Giderler -5.073 -58.523 91,33% 

Diğer OlağandıĢı Gelirler/Giderler 575 -188.570 100,31% 

Finansman Giderleri -297.840 -345.907 13,90% 

Net Dönem Karı/Zararı -479.998 -1.515.983 68,34% 

 

Mali durum ve borç ödeme rasyoları aĢağıdaki gibidir. 

  31.12.2010 31.12.2011 FARK% 

Cari Oran(Dönen Varlıklar/K.V.Borçlar 0,82 1,06 22,12% 

Likidite Oranı(Dönen Varlıklar-
Stoklar/K.V.Borçlar) 0,65 0,99 34,77% 

Aktif Yapısı(Dönen Varlıklar/Aktif Toplam) 0,51 1,79 71,36% 

 

 

4-Ġdari Faaliyetler 

Faaliyet döneminde görev yapan yöneticiler 

Adı ve Soyadı Görevi 

Ercan CANMUTLU Genel Müdür 

Erol Hakan GÜNEY Üretim ve SatıĢ Müdürü 

Mine GÜRLER LEK Muhasebe Müdürü 

 

 

 


