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GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
30 Eylül 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

1. GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ:
Unvanı
Merkezi
Kuruluş Tarihi
Nevi Değişikli Tarihi
Faaliyet Konusu
Şirket’in İnternet Sitesi
Şirket Adresi
Telefon-Faks
Ticaret Sicil No
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Çıkarılmış Sermaye
Halka Arz Tarihi

: Gedik Yatırım Holding A.Ş
: İstanbul
: 12.03.1998
: 11.09.2014
: Gelişme ve büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmak.
: www.gedikyatirimholding.com/
: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sk. No. 1 A/ Blok Kat.3
Yakacık/Kartal- İSTANBUL
: Tel: 0216 377 77 90 Faks: 216 377 11 36
: 391828-334910
: 100.000.000.-TL
: 30.000.000.-TL
: 13-14-15/Nisan/1999

Faaliyet Konusu
Gedik Yatırım Holding A.Ş.’nin faaliyet konusu, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip,
finansman ihtiyacı olan, inovasyon yaratan, teknolojik olarak rekabet avantajı olan, teknolojik
ürün geliştiren, karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere
yatırım yapmaktır.
Nevi Değişikliği
Gedik Yatırım Holding A.Ş., dönüşüm öncesinde Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile A
Tipi bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 1998 yılında kurulmuştur. Şirket dönüşüm
öncesinde. BİAŞ Kurumsal Ürünler Piyasası’nda GDKYO koduyla işlem görmüştür. Şirket’in
Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak "Gedik Yatırım Holding A.Ş." unvanlı bir Yatırım
Holding şirketine dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvuru,
Kurul’un III-48.2 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin
41’inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde olumlu karşılanmış olup, nevi değişikliğine
ilişkin olağan üstü genel kurul toplantısı 27 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gedik
Yatırım Ortaklığı A.Ş 'nin Yatırım Holding'e dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliği
11.09.2014 tarihi itibariyle tescil ve ilan edilmiştir. 16.09.2014 tarihinden itibaren şirket BİAŞ
Yakın İzleme Pazarında GYHOL koduyla işlem görmeye devam etmektedir.
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2. Yönetim Kurulu Ve Genel Müdürlük Organizasyonu
Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyeleri 15.04.2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl
süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Ünvan
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ad Soyad
Erhan TOPAÇ
Onur TOPAÇ
Murat TANRIÖVER
Mine Tülay KÖNÜMAN
Ahmet AYDEDE

Erhan TOPAÇ – Yönetim Kurulu Başkanı

1953 yılında Uşak’ta doğdu. Ankara Fen Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi
Makine Mühendisliği Fakültesinden 1975 yılında mezun oldu. 1977 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Yüksek Makine Mühendisliği Fakültesinde lisansüstü diploma ve master
derecelerini aldı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Fakültesinde Doktora çalışmaları
yaptı.
1971-1979 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1979–
1985 yıllarında Eczacıbaşı Holding A.Ş ’nin Planlama Bölümünde görev yaptı. 1985-1986
yılları arasında İpek Kağıt A.Ş.’de Genel Müdür Danışmanı, 1986- 1990 tarihleri arasında da
Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. 1989 – 1990 yıllarında Pepsi Cola’da Pazarlama
Müdürü, 1990-1991 tarihlerinde Asil Nadir Basın Grubunda Pazarlama ve Satış Koordinatörü
olarak görev yaptı.
1991 yılından beri Gedik Yatırım’ın kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sermaye
Piyasalarında görev yapmaktadır. Aynı zamanda Gedik Yatırım’ın çoğunluk hissesine sahip
olduğu Marbaş Menkul Değerler A.S. ile Borsada işlem gören Gedik Yatırım Holding A.Ş.’nin
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. 2001-2004 yılları arasında Türkiye
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkan Vekili olarak görev yapmış. Borsa Aracı
Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yöneticiler Derneği Üyesi olarak,
sektörel çalışmalarda bulunmuştur.
Onur TOPAÇ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1990 yılında İstanbul’da doğan Onur Topaç, 2009 yılında Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra
2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini
tamamlamıştır. Özyeğin Üniversitesinde Finans Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans
eğitimine devam etmektedir.
2008 yılında Gedik Yatırım’da internet sitesi sorumlusu olarak finans kariyerine başlayan Onur
Topaç, 2012 yılında Londra’da FXCM şirketinde staj yapmıştır. 2013 yılında, Gedik
Yatırım’da Yatırım Bankacılığı bölümünün kuruluş safhasında görev almıştır. Teknolojik
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dönüşümün öncüsü olan sayın Topaç, 2015 Nisan itibariyle Gedik Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş.’de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Onur Topaç aynı zamanda
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Holding A.Ş., Marbaş Menkul Değerler
A.Ş’de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.
Bireysel olarak teknoloji yatırımlarına ve girişimlerine destek olmaya yönelmiş, sonucunda da
2015 yılı itibariyle Melek Yatırımcı olarak bunu lisanslı düzeyde yapmaya başlamıştır.
Murat TANRIÖVER – Yönetim Kurulu Üyesi
1969 yılında doğan Murat Tanrıöver, 1992 yılında Marmara Üniversitesi işletme Bölümü’nden
mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Louisiana State University'de finans dalında tamamladı.
Türk Boston Bank'ta analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası’nda uzman, Yapı Kredi Yatırım'da yönetmen, Doğan Yayın Holding'de Sermaye
Piyasaları Koordinatörü ve Yatırım Finansman'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini
üstlendi.
2010-2012 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı
olarak uluslararası kurumsal satış bölümünü yöneten Tanrıöver, Gedik Yatırım’a katılmadan
önce son olarak Sancak Group Stratejik Planlama Başkanı olarak görev yaptı.
Şuan Gedik Yatırım bünyesinde Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak görevini sürdürmektedir.
Mine Tülay KÖNÜMAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Könüman, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü 1982 yılında
bitirdi. Aktif çalışma hayatına aynı yıl Enka İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş. de başlayan Mine
Könüman, 1983-1989 yılları arasında Eczacıbaşı Holding İpekkağıt A.Ş.’de ürün yöneticisi
olarak çalıştı.
1989 yılında bankacılık sektörüne Yapı Kredi Bankası’nda kredi kartlarından sorumlu ilk ürün
yöneticisi olarak giriş yaptı. Yapı Kredi Bankası’nda çalıştığı 1989-1998 döneminde sırasıyla
kredi kartlarından sorumlu Grup Müdürlüğü ve daha sonra tüm bireysel bankacılık
ürünlerinden sorumlu Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanlığı yaptı.
1998-2002 yılları arasında Alternatifbank’ta Bireysel Bankacılık ve Küçük Ticari İşletmelerden
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.
2003 yılında BCP– Bank Europa’nın kuruluş aşamasında tüm bireysel bankacılık ürünlerinin
ve banka kurumsal kimliğinin oluşturulmasından sorumlu Direktör olarak görev aldı.
2003 yılının sonunda Akbank’ta kredi kartlarından sorumlu Bölüm Başkanı olarak yeniden
kredi kartları sektörüne dönerek, 2008-2010 yıllarında Akbank’ta Ödeme Sistemleri Genel
Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Sabancı Holding iştiraklerinden Carrefour SA ve TeknoSA’da
Akbank temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Visa ve MasterCard’ın
uluslararası kurullarında sektör ve banka temsilcisi olarak görev aldı.
2011 yılından bu yana üst düzey yöneticilere Yönetici Koçluğu yapmakta olan Könüman,
şirketimizde bağımsız üye olarak görev yapmaya başlamıştır.
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Ahmet AYDEDE – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1952 İzmir doğumludur. 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden mezun
oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.1974 –1986
yılları arasında Bebimot A.Ş., Koç Holding İştiraki Genel Müdür Yardımcısı olarak
çalıştı.1986 -1990 yıllarında Koç Holding A.Ş. ‘de Otomotiv Yan Sanayi Grup Başkanı'na
Yardımcısı ve Şirket Birleştirme ve Satın almaları Koordinatörü olarak görev yaptı.1990-2000
yılları arası OPAR A.Ş.’de Ticari ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
yaptı.2000-2002 ‘de Koç Holding A.Ş.’de Otomotiv Grup Başkanı'na Yardımcısı görevini
üstlendi.2002-2005 yılları arasında AYGAZ A.Ş.’de Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığını yaptı.2005-2011 arasında Global Tanıtım A.Ş.’de Ortak Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yaptı.2012 yılından beri Gedik Yatırım’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görevini sürdürmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Ahmet AYDEDE
Mine Tülay KÖNÜMAN

:Başkan
: Üye

Genel Müdür :
Ertan MERTOĞLU
30.09.2016 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 2kişidir (31.12.2015: 2 kişi).

Bağımsız Denetim Firması :
Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili
mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm salahiyetle mücehhezdir.
3. Ortaklık Yapısı
Kuruluşumuzun son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.
30 Haziran 2016
Nominal Değer Sermayedeki Payı
(TL)
(%)
21.332.443
71,11
30.000
0,10
8.637.557
28,79
30.000.000
100,00

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Erhan Topaç (B Grubu)
Erhan Topaç ( A Grubu)
Dolaşımda Olan Diğer Paylar
TOPLAM

30.09.2016 tarihi itibariyle, ana hissedar Erhan Topaç’ın Şirket’in halka açık sermayesindeki
payı %71,21’dir (31.12.2015: % 91,84). Erhan Topaç’ın sahip olduğu toplam paylardan
6.153.765 TL nominal değerli payların satışı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından
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18.05.2016 ile 27.06.2016 tarihleri arasında gerçekleşmiş olup Erhan Topaç’a ait payların oranı
%71,21’e gerilemiştir.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 29.06.2016 tarihli Özel Durum Açıklamasına göre
28.06.2016 tarihinde 1,24 TL/pay fiyat üzerinden gerçekleştirdiği 1.195.263 adet alış işlemi
sonrasında Şirket hisseleri üzerindeki toplam pay oranı % 8,65 olmuştur.
Şirket’in çıkarılmış sermayesini oluşturan hisselerin her bir adedi 1 TL nominal değerdedir.
30.000.000 adet hissenin 30.000 adedi A Grubu imtiyazlı hisselerden, 29.970.000 TL adedi B
Grubu (halka açık) adi hisselerden oluşmaktadır. Borsada işlem görmeyen A Grubu imtiyazlı
paylar da Erhan Topaç’a aittir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her
biri 30.000 (otuz bin) oy hakkına (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkında sahiptir.
4. Genel Ekonomik Durum
Türkiye Ekonomisi, 2015 yılını zorlu konjonktürel ve iç gelişmelere karşın yüzde 4.0 ile
beklentilerin üzerinde bir ekonomik büyüme performansı ile tamamlamıştı. Ekonomik büyüme
performansının beklentileri aşan bir görünüm sergilemesi ilk bakışta oldukça olumlu olarak
değerlendirilse de, büyümenin kompozisyonuna bakıldığında, ekonomik büyümenin yatırım ve
net dış ticaretten ziyade ağırlıklı olarak iç talep ve kamu harcamalarından kaynaklanmış olması
bu resmi bir miktar gölgelemekteydi. 2016 yılının ilk yarısı da yıllık bazda % 3.9 oranında
ekonomik büyüme performansıyla tamamlanırken, büyüme kompozisyonundaki iç tüketim ve
kamu kesimi ağırlıklı yapı devam etmekte. Yılın 3. Çeyreğine 15 Temmuz Darbe Girişimi ve
ardından kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not indirimleri gibi son derece negatif
gelişmeler damga vurdu. Bu gelişmelerin etkisiyle 3. Çeyrek özelinde iktisadi faaliyetlerde
gözlenen yavaşlama dikkat çekmekle birlikte; ilgili otoritelerin aldığı önlemlerle birlikte bu
olumsuzluğun uzaması ya da derinleşmesinin çok önemli ölçüde önüne geçildiği söylenebilir.
Ekonomik büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyici yönde alınan önlemlerin özellikle 2016
yılının son çeyreğinden itibaren etkisini göstermeye başlayacağını ve bunun istatistiklere net bir
şekilde yansımasının 2017 yılı itibariyle görülmeye başlanacağını düşünüyoruz. Büyüme
kompozisyonunun bir süre daha iç tüketim ve kamu harcamaları ağırlıklı devam etmesini ön
görmekteyiz. Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme açısından her ne kadar bu yapıdaki bir
büyüme kompozisyonu tercih edilir olmasa da; yaşanan negatif şoklar göz önüne alındığında
kısa vadede izlenebilecek en uygun politikanın da bu doğrultuda olmasının yerinde olduğunu
ifade etmek gerekir. Ancak, özellikle son yıllarda cari denge ve enflasyon tarafında elde edilen
son derece önemli kazanımların yitirilmemesi açısından bundan sonraki süreçte atılacak
adımların dengesini çok daha hassas bir şekilde belirlemenin oldukça kritik olduğunun altını
çizmek de fayda var.
Yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak yüzde 3.5–4.0 aralığında olan 2016 yılına ilişkin büyüme
beklentilerinin yaşanan negatif şokların ardından yüzde 3.0 – 3.5 aralığına revize edildiği
görülüyor. Ekim ayı başında açıklanan 2017–2019 Orta Vadeli Programı’nda ekonomik
büyümenin 2016 yılı sonunda yüzde 3.2, 2017 yılında ise yüzde 4.4 seviyesinde
gerçekleşmesinin hedeflendiği açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Beklenti Anketi’nin Ekim sonuçları 2016 ve 2017 yılında ekonomik büyümenin sırasıyla yüzde
3.2 ve yüzde 3.6 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiğini işaret etmekte. Öte yandan
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin
2016 büyüme beklentisini yüzde 3.8'den yüzde 3.3'e indirirken, 2017’ye ilişkin büyüme
tahminini yüzde 3.4'ten yüzde 3.0'e indirdi. IMF’in 2017 yılına ilişkin beklentisinin oldukça
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kötümser kaldığını ve sonraki güncellemelerde bu rakamın yukarı revize edileceğini
düşünüyoruz.
IMF, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2016 güncellemesinde Nisan 2016’da
yayınladığı bir önceki rapora göre 2016 ve 2017 yılına ilişkin küresel büyüme tahminlerini
0.1’er puan aşağı yönlü revize ederek sırasıyla % 3.1 ve % 3.4 olarak açıkladı. Yapılan aşağı
yönlü revize, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacak olmasının ve ABD’deki beklenenden
zayıf kalan ekonomik büyümenin gelişmiş ülkeler açısından genel görünümü bir miktar daha
sınırlamasının yansıması olarak ifade edildi. IMF, bu gelişmelerin genişleyici para
politikalarının bir süre daha devam etmesine neden olacağını ifade ederek küresel faiz oranları
üzerindeki aşağı yönlü baskının devam edeceğine dikkat çekti.
Sene başından itibaren küresel ekonomide meydana gelen belirsizlikler 2016 yılına 4 faiz
artırım beklentisiyle giren ABD Merkez Bankası’nın (FED) hâlen herhangi bir faiz artırımına
gidememesine yol açarken; Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ)
gibi dünyanın önemli merkez bankalarının da mevcut genişleyici politikalarının daha da
derinleşerek devam etmesine neden olmakta. Öyle ki 2016 yılı itibariyle birçok önemli ülkenin
merkez bankası negatif faiz politikasını benimserken; özellikle gelişmiş ülkelerin çok büyük
çoğunluğunun devlet tahvillerinin de negatif seviyelerde olduğu görülmekte. Bu durum küresel
risk iştahının hâlen yüksek kalmaya ve gelişmekte olan piyasalara yönelik sermaye akışlarının
devam etmesini sağlamakta. Yılın geri kalanında FED’in, çok büyük olasılıkla Aralık ayında, 1
defa 0.25 puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed üyelerinin her çeyrek güncellenen
ekonomiye dair projeksiyonlarında uzun vadeli faiz hedeflerinin sürekli aşağı yönlü revize
ediliyor olması ve 2017 yılına ilişkin medyan tahminlerin de Eylül ayı itibariyle 4 faiz
artırımından 3 faiz artırımına indirilmiş olması oldukça dikkat çekici. Mevcut küresel ortamı ve
beklentileri göz önüne aldığımızda, gelecek yıl da bu yıl olduğu gibi beklenenden daha
güvercin tutuma sahip ve faiz artırım konusunda aceleci olmayan bir FED’le karşılaşmamız
muhtemel görünüyor. Başta FED, ECB ve BoJ olmak üzere beklenenden daha gevşek
uygulanan para politikaları risk iştahının yüksek kalmasını ve gelişmekte olan ülkelere yönelik
sermaye akımlarının devam etmesini sağlaması beklenebilir. Ne denli güçlü temellere
dayandığını yaşanan son şokların ardından bir kez daha açıkça gösteren Türkiye Ekonomisi ve
Türkiye Sermaye Piyasaların bu durumdan en pozitif etkilenen ülkelerden birisi olarak öne
çıkaracağını düşünüyoruz.
2016 ilk 9 ayını 2015 yılı sonuna göre TL bazında yaklaşık yüzde 7, dolar bazında ise yaklaşık
yüzde 4 kazançla tamamlayan Borsa İstanbul, 2015 yılında küresel borsalar arasında dolar
bazında yüzde 33 düşüş ile en çok değer kaybeden endeksler arasında yer alıyordu. 2016 yılı ilk
9 aylık bölümünde ağırlıklı olarak küresel risk iştahının yüksek kalması ve oynaklıklardaki
azalışın etkisiyle özellikle gelişmekte olan piyasalara olan ilginin sürdüğünü gördük. 2015
yılında birçok gelişmekte olan piyasaya kıyasla daha negatif bir yıl geçiren Türk varlıkları,
2016 yılının ilk yarısı boyunca sergilediği performansla bu farkı önemli ölçüde telafi etmişti.
Ancak, yılın 3. Çeyreğinde yukarıda detaylarına değinilen beklenmedik negatif gelişmeler Türk
varlıklarının diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla oldukça iskontolu seviyelerde kalmasına yol
açmakta. 2016 yılı Ocak – Eylül döneminde, negatif faize geçen Japonya ve Avrupa borsaları
oldukça olumsuz performans gösterirken, ABD borsaları hafif yukarı yönlü bir seyir izledi. İlk
9 ayda, ABD'de S&P500 yüzde 6.1 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 10.5 yükselirken,
Japonya’da Nikkei yüzde 13.6, Almanya’da Dax yüzde 2.2, Fransa’da CAC40 yüzde 4.1
düşmüştür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fed’den gelen normalleşme sinyallerinin
ardından Ağustos 2015’te para politikasında sadeleşme kapsamında bir yol haritası yayınlamış
ve bu kapsamda işaret ettiği birçok adımı tamamlamıştı. Son olarak sadeleşmenin nihai hedefi
olan tek bir politika faizi etrafında faiz koridorunun dar simetrik bir band oluşturulması
kalmıştı. TCMB, bir süre ara vermiş olduğu ölçülü faiz indirimlerine, bu yılın Mart ayı
itibariyle yeniden başladı ve Eylül ayındaki toplantıya kadar bu yöndeki adımlarına aralıksız bir
şekilde devam etti. Ekim ayı itibariyle TCMB’nin 1 hafta vadeli repo faizi % 7.50, gecelik borç
alma faizi % 7.25 ve gecelik borç verme faizi % 8.25 seviyesinde. Yapılan ölçülü faiz
indirimleri sonrasında, 2016 yılı başlarında % 9’lu seviyelerde olan Ağırlıklı Ortalama Fonlama
Faizinin (AOFF), Ekim ayı boyunca ortalama % 7.75 seviyesinde gerçekleşti. Yılsonu
enflasyon beklentilerinin ve mevcut yıllık TÜFE rakamının da % 7.5 – 8 civarında olduğu göz
önüne alındığında para politikasında sadeleşme sürecinin nihai hedefine yaklaşılmış olduğu
söylenebilir. Sadeleşmenin nihai olarak politika faizi % 7.50, faiz koridorunun % 7.25 - % 7.75
olacak şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla üst bantta toplam 50 bp indirim alanı
olduğunu ve bunun da 25’er bp olarak 2 PPK’da yapılacağını düşünüyoruz. Başta Fed kaynaklı
olmak üzere küresel finansal koşullarda önemli bir bozulma görülmediği takdirde, Ağustos
2015’ten bu yanda devam eden para politikasında sadeleşme sürecinde sona yaklaşıldığını ve
2017 yılı başına kadar sadeleşmenin tamamlanabileceğini düşünüyoruz. Ekim ayı sonunda
yayınlanacak olan yılın son Enflasyon Raporu, Kasım ayı sonunda yayınlanacak olan yılın son
Finansal İstiktar Raporu ve Aralık ayı başında yayınlanacak 2017 Yılı Para ve Kur Politikası
gibi metinlerin basın toplantısıyla tanıtılıyor olması sayesinde, bu toplantıların, sadeleşmenin
tamamlanmasına ve sonrasına ilişkin piyasa ile doğru iletişim kurulması ve beklentilerin
şekillendirilmesi açısından TCMB tarafından fırsat olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz.
Para politikasında sadeleşme sürecinin nihai hedefi olan geleneksel tek faiz yapısına
geçilmesiyle aktarım mekanizmasının daha etkin hale geleceğini; böylelikle TCMB tarafından
yapılan faiz indirimlerinin de piyasa ve kredi faizlerine etkisinin de daha hissedilir hâle
gelmesini bekliyoruz.
Toparlamak gerekirse, özellikle son çeyrekte yaşanan negatif gelişmelere karşın Türkiye
Ekonomisinin ve Türk Varlıklarının yılın ilk 9 ayı itibariyle önceki yıla nazaran daha olumlu
bir performans sergilediği görülmektedir. Buna karşın son dönemlerde ortaya çıkan riskler Türk
varlıklarının hâlen benzer ülke varlıklarına kıyasla oldukça iskontolu işlem görmesine neden
olmaktadır. Özellikle, 15 Temmuz süreci sonrasında ekonomik büyüme ve finansal piyasaları
destekleyici yönde atılan adımların olumlu etkilerinin yılın son ayından itibaren görülmeye
başlayacağını düşünüyoruz. Yatırım yapılabilir ülke notunun kaybedilmesinin ardından,
Türkiye piyasaları açısından en kötünün büyük ölçüde geride kaldığını düşünüyor ve son
çeyrek itibariyle iktisadi faaliyette gözlenmesini beklediğimiz toparlanmanın da bu algıyı iyice
yerleştireceğini düşünüyoruz. Küresel finansal ortamın da gelişmekte olan ülke piyasaların
lehine seyretmeye devam etmesinin yılın geri kalanı ve gelecek yıl açısından Türk varlıklarının
benzer ülke varlıklarına kıyasla cazibesinin artmaya ve pozitif ayrışmaya başlamasını
bekliyoruz. Yılın geri kalanında; ekonomik büyüme, enflasyon ve cari denge gibi temel makro
göstergeler ile TL’nin izleyeceği seyir ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının
Türkiye’nin kredi notu ve görünümü ile ilgili kararlar yurtiçi piyasaların seyri üzerinde etkili
olacağını düşündüğümüz iç dinamikler olarak sıralanabilir. Dış dinamikler açısından ise
FED’in faiz artırımlarının devamı konusunda izleyeceği yol; ABD Başkanlık Seçimleri; Çin’in
sergileyeceği büyüme performansı; İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılış sürecinin en büyük
ihracat pazarımız olan Avrupa Bölgesi’ne etkileri; Avrupa Bankacılık sektöründe zaman zaman
ortaya çıkan sorunlara ilişkin gelişmeler; Avrupa, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının
mevcut genişleyici para politikalarının ne yönde değişeceği; özellikle Suriye – Irak Bölgesi’nde
yürütülmekte olan askeri operasyonlar takip edilmesi gereken en önemli başlıklar olacak.
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5. İştirakler
Şirket yönetim kurulu 28 Ocak 2015 tarihli toplantısında; yatırım yapacağı öncelikli sektörleri,
dönüşüm raporunda da yer verildiği gibi finansal hizmetler (Gedik Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. dahil), yenilenebilir enerji ile tarım ve gıda sektörü olarak belirlemiştir. Bu kararlar
çerçevesinde Kuruluşumuz finansal varlıkları elde tutma amacına bağlı olarak kısa ve uzun
vadeli finansal varlık portföyünü oluşturmaya ve yatırım holdingi yapılandırmaya başlamıştır.

Gedik Yatırım Holding A.Ş

Zen Enerji A.Ş
(%20)

MeeApps
Yazılım ve
İnternet ve Tek.
A.Ş.
(10)

BS Finans Tek.
ve Danış.
A.Ş.
(%4)

Gedik Girişim
Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
(28,82)
STRS
Teknoloji
Yatırım A.Ş
(%100).
Yedi70
Sağlık Danş.
Paz. Tic.A.Ş
(%10,87)

Gedik Yatırım
%19,90

Gedik Portföy
Yönetimi A.Ş.
(%99,997)

Marbaş
Menkul
Değerler A.Ş.
(%99,996)

Segmentify
Yazılım A.Ş.
(%5)

Dinç Oyun
ve Yazılım
A.Ş.
(%12)

Zen Enerji..
Gedik Yatırım Holding, 2014 Eylül ayından bu yana “Yatırım Holding” olarak faaliyet
gösteren ve büyüme sürecinin başında olan bir şirkettir. Dönüşüm sonrasında ilk yatırımını 14
Nisan 2015 tarihinde enerji sektöründe faaliyet gösteren Zen Enerji A.Ş.’nin sermayesinin
%20’sine tekabül eden 1.000.000 TL nominal tutarlı paylarını beher pay fiyatı 1.32 TL
üzerinden toplam 1.320.000 TL bedel ile satın alarak gerçekleştirmiştir. Yıl içerisinde Zen
Enerji A.Ş.’nin yaptığı nakit sermaye artırımları sonrasında şirketin sermayesi 7 milyon TL’ye
ulaşırken Gedik Yatırım Holding’in şirket sermayesi içindeki pay tutarı 1.400.000 TL olmuştur.
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Yenilenebilir enerjide, güneş enerjisine yatırım yapan Zen Enerji yalnızca sürdürülebilir
enerji sektöründe yatırımları hedefleyen bir sermaye firmasıdır. Güneş enerjisi yatırımları
üzerine odaklanmakta ve bu teknolojilerin mevcut durumda ticari amaçlı kullanıldığı
sürdürülebilir gelişimi hedeflenmektedir.
CLK Akdeniz EDAŞ bölgesinin en büyük Güneş Enerjisi Santrali Burdur’da hayata geçirildi.
Burdur Enerji Anonim Şirketi’nin Burdur ili,Yeşilova ilçe, Yarışlı Köyü, Kurucaova
Mevkii’ndeki yapımı tamamlanan 160 dönüm üzerinde 8,3 MWp kurulu güce sahip Yarışlı
Güneş Enerjisi Santrali elektrik satışına başladı. Tesis, Ocak ayının başında TEDAŞ
mühendisleri tarafından kabulü yapılarak şebekeye elektrik vermeye başladı.
Zen Enerji A.Ş. yüzde elli hissedarı olduğu Burdur Enerji Anonim Şirketi tarafından kurulan
santralin, performans ve güvenilirlik testleri başarıyla tamamlanarak elektrik satışına başladı..

Burdur Enerji Anonim Şirketi’in diğer yüzde elli ortakları olan Güney Koreli Hanwha Q Cells
tarafından Kasım 2015’de inşaası tamamlanan Yarışlı GES santrali, 128.600 m² alana sahip
olup, kurulumunda Hanwha Q Cells marka 31870 adet güneş modülleri, 8 adet LTI marka
inverter kullanılmış olup, alt konstrüksiyonları Habdank firması tarafından , AG/OG işlemleri
ise Sega Solar firması tarafından yapılmıştır.
Santral 12 Ocak 2016 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başladı. Projenin diğer etabında 10
MW`lık kapasitenin 2016 içinde işletmeye alınması hedefleniyor.
30.06.2016 tarihi itibariyle TL 3.000.000.- civarında gelir faturalamış, YKB ile kredi anlaşması
tadil edilmiş, 15.09.2016 tarihinde başlayarak $4,135 milyon kredi anapara ve faiz taksitlerini
ödemeye başlayacaktır.
Tesis, EPC müteahhidi HQC’nin verdiği performans garantilerine uygun ve müteahhit şirketin
bakım ve onarım (O&M) Anlaşması çerçevesinde sorunsuz olarak performanslarına devam
etmektedir.
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ZEN Enerji A.Ş. kurmayı hedeflediği güneş tarlaları projeleri için özel mülkiyette GES
projelerine uygun sahalar geliştirmek üzere danışmanlık şirketleriyle anlaşmış olup, yoğunlukla
aşağıdaki illerde saha geliştirmektedir;
Adana, Mersin,
Muğla, Denizli,
Niğde, Kayseri,
Eskişehir, Kütahya, Uşak
Akdeniz EDAŞ bölgesinde Burdur’da işletmeye alınan 8,3 Mwp proje dışında Isparta’da Rose
Enerji A.Ş., 7 Mw çağrı mektubu alınmış, projede kat-i imar aşamasına gelinmiş, TEDAŞ
projeleri onaylanmıştır.
Zen Enerji A.Ş.’nin son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir.

Ortak Yapısı

Sermaye Payı
(TL)

Oran

Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd.Şti.

3.150.000

45%

Gedik Yatırım Holding A.Ş.

1.400.000

20%

Altay Endüstriyel Yatırımlar ve Ticaret A.Ş.

1.400.000

20%

Ali Nihat Gökyiğit
Toplam

1.050.000
7.000.000

15%
100%
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Gedik Yatırım..
GY HOLDİNG, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bağlı ortaklığı konumunda iken 28
Ocak 2015 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yönetim kurulu, Gedik Yatırım
Holding A.Ş. paylarını şirket ortaklarına satma kararı almıştır. Bu kapsamda, 2015 yılı ve 2016
yılının ilk aylarında, borsadan gerçekleştirdiği GEDİK paylarının iktisabı sonrasında Gedik
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin %19,90’ına sahip olmuştur. Pay alım sınırları dikkate
alınarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı alınmıştır.
Sermaye piyasalarında 25 yıllık geçmişi olan Gedik Yatırım, Türkiye genelinde 28 şubesi, ve
68 adet acentesi konumundaki FİBABANKA şubeleri ile Türk sermaye piyasalarında faaliyet
göstermektedir. Gedik Yatırım bir yatırım kuruluşunun alabileceği tüm yetki belgelerine sahip
olan “geniş yetkili” yatırım kuruluşudur.
İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti,
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi
Gayret Aracılığı), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama)
Gedik Yatırım 2010 yılında halka arz edilmiştir. Şirketin payları Borsa İstanbul A.Ş.’nin Ana
Pazarında “GEDİK” işlem koduyla işlem görmektedir.
Şirket,
25 yıllık geçmişinde aracılık faaliyetlerinin dışında, küçük ya da büyük ölçekli bireysel
yatırımcıların tasarruflarını bir araya getirmelerine katkıda bulunmak üzere A ve B tipi altı
yatırım fonunun kuruluşunu yapmıştır.
Gedik Yatırım kurumsal finansman hizmetleri kapsamında başta pay halka arzları olmak üzere,
borçlanma aracı ihraçları, şirket satın alma ve birleşmeleri, finansal ortaklık, sermaye artırımı,
temettü dağıtımı, özelleştirme projeleri olmak üzere çok çeşitli danışmanlıklar yer alıyor.
Gedik Yatırım 2015 yılında geliştirdiği Gedik Universal ve Gedik Private markaları adı altında
yatırımcılarına sunduğu hizmetleri teknolojiye yaptığı yatırımlar ve dijital ortamdaki tanıtım
faaliyetleri ile daha nitelikli hizmet vermeye başlamıştır.
Gedik Yatırım’ın stratejisi yaygın çalışan, teknolojiye yatırım yapan, güçlü sermaye yapısı ile
sektörde faaliyet gösteren ilk üç yatırım kuruluşu arasında olmaktır.
Gedik Yatırım’ın bağlı ortaklıkları aşağıda verildiği gibidir.
Bağlı Ortaklıklar ve Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvanı

Sermayesi (TL)

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Portföy Yönetim A.Ş.
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Sahip Olunan Sermaye
Oranı (%)

10.000.000.00

99,99

5.000.000.00

100,00

Gedik Yatırım’ın Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Nominal Değer
(TL)

Sermayedeki Payı
(%)

Hakkı Gedik

31.706.432,40

47,05

Erhan Topaç

18.297.134,31

27,15

Gedik Yatırım Holding A.Ş.

13.408.277,80

19,90

3.980.155,49

5,90

67.392.000,00

100,00

Diğer
TOPLAM

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise nevi değişikliği öncesinde Marbaş B Tipi
Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (kuruluş 2006) olup, unvan ve faaliyet konusu
değişikliği ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüşmüştür. Şirket girişim sermayesi
faaliyeti açısından henüz bir sermaye katılımı gerçekleştirmemiştir. Şirket, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun son düzenlemeleri kapsamında 20 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
çıkarılmış sermayesi 20 milyon TL’dir. Şirket, BİAŞ Kolektif Yatırım Ürünleri ve
Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda GDKGS koduyla işlem görmektedir.
Kuruluşumuz, 17 Mart 2016 tarihinde iştirakimiz, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
sahibi olduğu Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının %0,45 orana
tekabül eden 90.000 TL nominal değerli, A Grubu borsada işlem görmeyen nitelikteki payları
ile %26,50'sine tekabül eden 5.300.000 TL nominal değerli, B Grubu, Borsada işlem gören
nitelikteki paylarını satın almıştır. Satın almalardan sonra Gedik Yatırım Holding A.Ş.’nin
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin şirket sermayesi içindeki pay oranı
%27,59’a ulaşmıştır.
Gedik Girişim, Türkiye’nin giderek yükselen global profiline paralel olarak, bölgenin büyüme
dinamiklerini ve dünya ekonomisinin öne çıkan trendlerini de göz önünde bulundurarak, kârlı
sektör ve projelerden oluşan bir portföy oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda fikirlere ve
henüz başlangıç aşamasındaki yeni kurulmuş şirketleri incelemektedir.
Gedik Girişim’in uzun vadeli yatırımları:
Şirket
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.
Yedi70 Sağlık ve Danışmanlık ve
Ticaret A.Ş.
Segmentify Yazılım A.Ş.
Dinç Oyun ve Uygulama Yazılım
Ticaret A.Ş.

Sermaye Tutarı (TL)

Ortaklık Payı (%)

Sektör

10.000.000,00

100,00

Teknoloji Yatırımları

56.098

10,87

Sağlık

61.000

5

Teknoloji

62.500
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Yazılım
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MeeApps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş
Kuruluşumuz, 22.06.2016 tarihli ve 378 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca yazılım
sektöründe faaliyet gösteren Meeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş.’ye sermayesinin
%20’si oranındaki paylara 400.000 TL bedel karşılığında iştirak etmeyle karar vermiştir. İlgili
yatırımın 200.000 TL tutarında iki faz şeklinde tamamlanmasına karar verilmiştir. İlk faz
ödemesi 27.06.2016 tarihinde gerçekleşmiş olup, iştirakin 28.06.2016 tarihli Genel Kurul
Toplantısında kabul edilmiştir. Planlanan 200.000 TL tutarındaki ikinci ödemenin 6 ay
içerisinde yapılması iki taraf arasında 08.06.2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile
kararlaştırılmıştır.
MeeApps 2013 yılında, hem son kullanıcının gündelik hayatının bir parçası olan akıllı
telefonları aracılığı ile hayatlarını kolaylaştırabilecekleri mobil uygulama çözümleri
üretmek hem de kurumsal firmaların ihtiyaç duydukları mobil uygulama çözümlerini (mobil
uygulamalar, web servisleri, b2b platformlar) firmalara profesyonel şekilde sunabilmek amacı
ile kurulmuştur.
Uzmanlık alanı mobil uygulamalar ve bu uygulamalar ile birlikte kullanılacak servislerin
geliştirilmesidir(SaaS). Bu vizyon ile 2016 yılı itibarı ile firma bünyesinde geliştirilmesi
planlanan ve çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği düşünülen Chat tabanlı Business to
Consumer servisi için Gedik Yatırım Holding A.Ş.’den yatırım almıştır.

Ortaklar

1.
2.
3.
4.

Hisse
Grubu

Tolga
A
TANRIVERDİ Grubu
A
Baki KARA
Grubu
Murat
A
Tanrıöver
Grubu
Gedik Yatırım
B
Holding A.Ş.
Grubu

TOPLAM

Toplam
Hisse
Nominal
Primli
Adedi Sermaye
Hisse
Hisse
(Nominal Yüzdesi
Meblağı
1 TL.)
Meblağı
-

37.500,00

37.500

42,19%

-

37.500,00

37.500

42,19 %

-

5.000

5.000 %5,62%

191.110

8.890,00

8.890

10,00 %

191.110

88.890

88.890

%100

6. Pazar Değişikliği Çalışmaları
Gedik grubunun çatı şirketi konumunda olan Gedik Yatırım Holding A.Ş.’nin yeniden
yapılandırma çalışmaları kapsamında 2015 ve 2016 yılının ilk döneminde şirket portföyü
oluşturulmuştur. Hali hazırda Borsa İstanbul A.Ş. “Yakın İzleme Pazarında” işlem gören Gedik
Yatırım Holding A.Ş.’nin fiili dolaşımdaki pay oranının artırılması ve akabinde “Yakın İzleme
Pazarı”ndan “Ana Pazar”a geçiş çalışmaların başlatılması planlanmıştır.
Statü değişikliği öncesinde BİAŞ Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler
Pazarında işlem gören Şirket, nevi değişikliğini takiben 2014 yılı Ekim ayından itibaren BİAŞ
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Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye başlamıştır. Mevcut durum itibariyle BİAŞ Kotasyon
Yönergesinin 36’ncı maddesi 2’nci fıkrasına göre Ana Pazar grubu için esas alınacak “halka
arz edilen payların piyasa değeri” şartı 10.000.000 TL, “halka arz edilen payların nominal
değerinin sermayeye asgari oranı” şartı %10 olarak belirlenmiştir. Kotasyon Yönergesinin
36’ncı maddesine uyum sağlamak ve Gedik Yatırım Holding A.Ş.’nin BİAŞ Ana Pazar’a geçiş
yapması amacıyla, Erhan TOPAÇ’ın Şirket sermayesi içinde sahip olduğu %91,62 oranına
tekabül eden 27.486.208,09 TL nominal değerli (B) grubu borsada işlem gören niteklikteki
paylarından 7.500.000 TL nominal değerli kısmın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1
sayılı Pay Tebliği’nin 27 nci maddesi kapsamında Borsada satışı planlanmış olup, bu kapsamda
4 Nisan 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurumuz, Kurulun 02.05.2016 tarih ve
15/526 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bahse konu payların satışına 18 Mayıs 2016
tarihinde başlanılmıştır. 7.500.000 TL nominal değerli paylardan, 6.153.765 TL nominal
değerli payların satışı Borsa’da yapılmış olup, Erhan Topaç’ın Şirket sermayesi içindeki pay
oranı %71,21 olmuştur. Onay kapsamında kalan 1.346.235 TL nominal değerli payların
satışının yapılmayacağına ilişkin KAP açıklaması yapılmıştır.
7. Gedik Yatırım Holding 2016 Yılı İlk Dokuz Aylık Dönem Finansal Performansı
Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
ilişkin Tebliğ” uyarınca hazırlanmaktadır.
2016 yılı dokuz aylık dönemde şirkete ait temel veriler aşağıdaki şekilde değişim
göstermiştir.

TL
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Aktif
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar

30.09.2016

31.12.2015

Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
790.508
38.743.819
39.534.327
1.748.483
391
37.785.453

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
6.813.087
27.596.258
34.409.345
71.562
2.727
34.353.056

3.451.315
1,300

3.716.546
1,100

30.000.000
39.000.000

30.000.000
33.000.000

Net Dönem Karı(Zararı)
Piyasa Hisse Fiyatı
Ödenmiş Sermaye
Piyasa Değeri

*Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu
ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya
sınıflandırılır. Buna göre 31.12.2015 tarihi itibariyle önceki dönem finansal tablolarda dönen varlıklar
içerisinde gösterilen 25.847.116 TL tutarındaki Finansal Varlıklar, duran varlıklar içerisinde yine
Finansal Varlıklar olarak sınıflanmıştır.
Şirketimizin mali tablo ve dipnotlarına www.gedikyatirimholding.com ve www.kap.gov.tr adresinden
ulaşılabilmektedir.
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8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR :

01.01.-30.09.2016 hesap dönemi içerisinde, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst
düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 94.132 TL’dir
(01.01.-30.09.2015: 28.770 TL).
9. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ :
Şirketimizin ilişkili taraf işlemlerinin ayrıntıları finansal tablolarında yer almaktadır.
Şirketimiz ile iştirakimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında, aracılık hizmetleri
karşılığında 3.171 TL tutarında komisyon ödemesi yapılmıştır.
Kullandırılan 1.669.800 TL tutarlı kredi karşılığında, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye
145.301 TL kredi faizi ödemesi yapılmıştır.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.den Hisse senedi temettü geliri olarak 1.340.828
TL, Özel Sektör Tahvili kupon faizi olarak 55.476 TL tahsil edilmiştir.
Şirketimizin iştiraki BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.’den 750.000 TL tutarında
ticari olmayan alacağı bulunmaktadır.
10. KAR DAĞITIM POLİTİKASI ...
“Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri,
ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim
İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir
politika izlenmektedir.
Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit
ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını
benimsemiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri
dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim
Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.
Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde
gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz
bulunmamaktadır.
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11. KADRO – PERSONEL
2016 yılı ilk dokuz aylık dönem sonunda Şirketimiz kadrosu 2 kişidir. Üst düzey yönetici
kadrosu raporun ilk kısmında belirtilmiştir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması olmayıp
şirket çalışanlarına sağlanan haklar ilgili mevzuat ve şirket iç düzenlemeleri kapsamındadır.
Şirketimiz birimleri mali işler ile yatırım olarak iki gruptan oluşmaktadır.

12. 2016 YILINDA YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE KAR PAYI
DAĞITIMI


Olağan genel kurul toplantısı

2015 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısı 27.04.2016 tarihinde yapılmıştır.
Olağan genel kurulda alınan önemli kararlar olarak, şirketin bağımsız denetçi seçimi, şirket
merkez adresinin değiştirilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması
amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3 ve 7’nci maddelerinin tadili, bilanço kar/zarar hesapları
müzakeresi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nun 395-396. Maddelerine göre izin verilmesi
hususları görüşüldü. Bunlara ek olarak olağan genel kurul toplantısında, 2015 yılında Türk
Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
hesaplanan 3.386.316 TL kardan 169.316 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra
kalan 3.547.230 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, karar verilmiştir. Olağan
genel kurul toplantısı sonuçları aynı gün KAP’da yayınlanmıştır. Olağan genel kurul
toplantısında katılım oranı % 91,72 olmuştur.
13. Organizasyonel Değişiklikler:
Şirketimizin organizasyonunda 2016 yılı dokuz aylık döneminde organizasyonel bir değişiklik
olmamıştır.
14. Bağış
2016 yılı dokuz aylık dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

15. BİLANÇO DÖNEMİ VE SONRASI GELİŞMELER
Borçlanma Aracı İhracı

Şirket Yönetim Kurulu, Ortaklığımız Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen yetki
çerçevesinde, yeni yatırımlarda kullanılmak üzere Şirketimizin, 10.000.000.-TL Türk Lirasına
kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla olmak üzere, Türk Lirası
cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere İskontolu
ve/veya kupon ödemeli, değişken faizli ve/veya sabit faizli, bono ve/veya tahvil ihracına ilişkin
5 Ekim 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alınmış olup, bahse konu ihracın
satışı Kasım 2016’da yapılması planlanmaktadır.
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