


Her Yerdeyiz...
Temelleri 1976 yılına dayanan Ral Yatırım Holding A.Ş, Ankara merkezli 
olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ral Yatırım Holding A.Ş, inşaat, 
eğitim ve enerji sektörleri başta olmak üzere, tüm sektörlerde aktif rol alarak, 
şirketin sürdürülebilir bir gelir kaynağına sahip olmasını hedeflemektedir.



Başkanın Mesajı,
 
Kurulduğumuz günden bugüne, hizmet verdiğimiz her sektörde hayata değer katan adımlar atmayı, gelecek nesillere de 
destek olacak potansiyelde üretimler yapmayı hedefledik. 

Her koşulda istikrarlı, dürüst, şeffaf ve paydaşlarıyla uyum içinde çalışma ilkelerimiz, ekibimizin profesyonelliği ile birleşerek 
hedeflerimize kısa sürede ulaşmamızı sağladı. Ral Yatırım Holding olarak, inşaat, enerji, eğitim sektörü ve halka açık 
sermaye ile birlikte gayrimenkul projeleri geliştirmek en temel amaçlarımız arasında yer alıyor. Çağdaş ve nitelikli eğitim 
kurumlarının işletilmesi,  dijital dünyaya uyumlu eğitim sistemi ile geleceğin girişimcilerinin desteklenmesi, yine holding 
olarak yer aldığımız ve güvenilirliğimizi kanıtlayan alanları oluşturuyor. Tüm bunların yanında yatırımcıların birikimlerini en 
doğru ve güvenli şekilde verimli yatırım alanlarına yönlendirerek,  geniş perspektifimiz ile durmaksızın gelişen, büyüyen 
bir Türkiye için çalışıyoruz. Köklü, değerlerini koruyan ve yenilikçi bakış açısıyla gelişen bir şirket olarak ‘Hayata Yatırım’ 
yapmaya devam edeceğiz.

 
Sevgi Ve Saygılarımla
Rıza Kandemir
Yönetim Kurulu Başkanı

Hayata Yatırım



Manifesto
Bizim için;
Mutluluk ve güven, hayata en iyi yatırım,
Enerji, hayata can veren yatırım,
Eğitim, hayata aydınlık saçan yatırım,
Halka açık sermayemiz ise ülkemize 
katma değer sunan bir yatırımdır.

İşte bu yüzden; 
Bizim için yatırım, hayata yön veren 
bir adım niteliği taşıyor. Çünkü attığımız 
her adımda kopamadığımız değerlerimizi ve 
ilkelerimizi gelecek nesillere taşımak, iyi bir 
hayata yatırımdır. 



İ N Ş A A T

Mutluluk ve güven

Hayata
en iyi yatırım...



Holding olarak projelerimizi 

büyük özen ve dikkatle oluşturuyoruz. Bu 
projeler, sektöre öncülük ederken, modern 
teknolojiyle yarışan nitelikteki konut ve ticari 
yapıları, iş yaşamının konfor sağlayan bir 
parçası haline getiriyor. 

İnşaat sektöründe de edindiğimiz sarsılmaz 
güven ile birlikte bizim için yatırım, sadece 
depreme dayanıklı konutlar ve konut dışı yapılar 
tasarlamak değil, çok daha fazlası. Çünkü 
biliyoruz ki bu adımlarımız kentsel dönüşüme 
de katkıda bulunacak. İmzamızın olduğu her 
noktada olduğu gibi sadece kişilere değil, 
topluma da, ülkemize de, dünyaya da katkı 
sağlayacağız.

hizmet 
verdiğimiz 
inşaat 
sektöründe



E N E R J İ
Enerji

Hayata
can veren yatırım...



hareketlendiren,  
ülkemizi güçlendiren, 
dünyayı aydınlatan enerji, yaşam dinamiğini sürdüren ve arttıran 
gücün ta kendisi. Biz de tüm enerjimizle, tüm dünyaya doğal 
kaynakların verimli kullanımıyla sürdürülebilir bir yaşam gücü 
için çalışıyor ve üretmeye devam ediyoruz. Yenilenebilir ve temiz 
enerji üretimiyle birlikte satışını da gerçekleştiriyoruz. Şirketimizin 
yenilikçi yaklaşımları, sektöre büyük katkı sağlıyor. Bu açıdan 
verimli kaynakların doğru kullanımını sağlamayı prensip edinmiş 
bir marka olarak, örnek olmaktan gurur duyuyoruz. 

Doğayı

Güneş Enerji SantraliGes



duyarlı olarak hızlı ve güvenilir bir hizmet anlayışı ile sürdürüyoruz. 
Sağlam adımlarla büyümeye devam ediyoruz. 

insanaEnerji yatırımlarımızı; doğaya ve 



Eğitim

Hayata
aydınlık saçan yatırım...

E Ğ İ T İ M



Modern yerleşkeler, yüksek standart ile 
donatılmış kültür merkezleri ve spor kompleksleri, 
doğa ile bütünleşmiş dinlenme alanları, donanımlı 
laboratuarlar ve bilim projeleri gibi hizmetler 
Ral Yatırım Holding olarak verdiğimiz hizmetlerden 
sadece birkaçı...

olarak, geleceğe ışık tutacak olan 
yeni nesillere, yeni çağın dijital 
dünyasına uyumlu projeler geliştirmek ilk günden 
beri en temel prensibimiz oldu. Çocuklarımızın 
eğitim süreçlerinde yüzde yüz etkili olan okul 
hayatlarını daha konforlu ve rahat bir konuma 
getirebilmek için çalışıyoruz. 2020 yılında “ Yılın 
En İyi Çıkış Yapan Kurumu” ve Girne Kolejleri’ nin 
Ankara Yenimahalle kampüsünün yaratıcısı olduk. 
2021 yılında “Yılın Okul Mimarisi” gibi ödülleri 
sahiplenmek ise bizim için büyük gurur kaynağı.

Holding





Ülke

Halkı ile birlikte
kazandıran yatırım...

S E R M AY E  P İ YA S A L A R I



açık bir şirket olmanın bizim 
için en büyük mutluluğu; 
sahip olduğumuz değerleri paylaşmak ve ülke 
insanımızla birlikte hayata artı değer kazandırmak. 
Çünkü biz biliyoruz ki en büyük yatırım,  halka 
açık bir sermaye ile kazandığımız güven sayesinde 
hayata değer ve mutluluk kazandıran yatırımdır. 
Holding olarak sahip olduğumuz uzman ekibimizle 
değerlerimizi ülke insanımızla paylaşmaya devam 
ediyoruz. 

Borsaya
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