
Gedik Yatırım Menkul Deerler A.S.

Thrace: Bilgi Dokümanı
Bu ihraccı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca …/…/2020 tarihve

sayı ile onaylanmıstır. Bu ihraccı bilgi dokümanı gergevesinde ihrag edilecek borclanma
araclarma iliskin ihrac tavam 600.000.000 TL olarak belirlenmistir.

Bu ihraccı bilgi dokümanı cergevesinde ihrag edilecek borglanmaaracları, halka arz
yoluyla ihrag edilebilece3i gibi halka arz edilmeksizin de satisa sunulabilir.

Bu ihraggı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte gecerli bir
izabnameolusturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araglarına iliskin yatırım kararları ihrasgı
bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak degerlendirilmesi
sonucu verilmelidir.

Thrace bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz
islemini gerçeklestirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye
piyasas1 araci notu sunuluncaya kadar gegen siire boyunca bu ihrace: bilgi dekiimanmm
güncellenmesi gerekmez.

Ihrascı bilgi dokümanmın onaylanması, ihrascı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin
doëru oldugunun Kurulca tekeffülü anlamma gelmeyecegi gibi, ihrac edilecek sermaye
piyasasi araclarmailiskin bir taysiye olarak da kabul edilemez. Bu ihracc bilgi dokümanı
cercevesinde ihrac edilecek borclanma araglarina iliskin ihraggının yatırımcılara karsı olan
ödeme yükümlülügü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu tarafından garanti altına
alınmamıstır.

Bu ihragcı bilgi dokümanı cercevesinde ihrag edilecek borclanma araclari farkbh
özelliklerde ihrag edilecek olup, her ihraca iliskin kosullar, ihracm özellikleri, ihrae tutarı,
satıs süresi ve esasları gibi bilgiler ihragtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı
notu ve özet aracılıgıyla kamuya duyurulacaktır.

Bu ihracci bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu
ve özet, Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.’nin www.gedik.com adresli internet sitesi ile
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.org.tr) yayımlanmıstır. Ayrıca basvuru
yerlerinde incelemeyeacık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarinca, izahnameyi olusturan
belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlis, yaniltict ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan; ïibraça  sorumludur. Zararm ihracgidan tazmin edilememesi veya
edilemeyeceZinin acikea belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider
yetkili kurulus, varsa garantör ve ihragcınm yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun
gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildigi öleüde sorumludur. Bagımsız denetim,
derecelendirme ve deferleme kurulusları gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer almak
üzere hazırlanan raporları hazırlayan kisi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan
yanlıs, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri gercevesinde sorumludur.

 



GELECEGE YÖNELIK ACIKLAMALAR

Bu ihraccı bilgi dokümanı, “düsünülmektedir”, “planlanmaktadır”,
“hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen
gelecege yönelik acıklamalar icermektedir. Bu tür agiklamalar belirsizlik ve risk icermekte
olup, sadece ihraggı bilgi dokümanınm yayım tarihindeki Öngörüleri ve beklentileri
göstermektedir. Birgok faktör, ihragcının gelecege yónelik aciklamalarmn öngörülenden çok
daha farkh sonuçlanmasma yol açabilecektir.
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Kisaltma Tanım
AS. Anonim Sirket
Gedik Holding Gedik Holding A.S.
GDKGS Gedik Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklıgı A.S.
GYHOL Gedik Yatırım Holding A.S.
MARBAS Marbas Menkul Degerler A.S.
BÍAS Borsa Istanbul AS.
KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
Md Madde
MRK Merkezi Kayit Kurulusu A.S.
MRBYO Marbas Yatirim Ortakhá1 A.S.
SGMK Sabit Getirili Menkul Krymet
SPK veya Kurul Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn Sermaye Piyasası Kanunu
 

Sirket veya Gedik Yatırım
Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
(Konsolide edilen finansalortaklıkları dahil)
 

Grup Gedik Yatırım ve baglı ortaklıkları (Marbas

 

 

 

 

 

   
Menkul Degerler A.S)

T.C. Türkiye Cumhuriveti
TL Türk Lirası
TSPB Türkiye Sermaye Piyasaları Birligi
TTK Türk Ticaret Kanunu
VIOP Vadeli Islem ve Opsiyon Piyasasi
LYK Yönetim Kurulu
 

 

 



I. BORSA GORUSU

 



I. DIGER KURUMLARDANALINAN GORUS VE ONAYLAR
Yoktur.

1) IHRACCI BILGI DOKÜMANININ SORUMLULUGUNU YÜKLENEN KISILER

Kanuniyetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz gergevesinde bu ihragcı bilgi
dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve
verilerin gercege uygun oldugunu ve ihraccı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlammı
degistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması igin her tiirlú makul ózenin gósterilmis
oldugunu beyan ederiz.
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2. BAGIMSIZ DENETCILER

2.1. Bagımsız denetim kurulusununticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak basdenetcinin adi
soyadı:

01.01.2019 - 31.12.2019 dönemiigin:

 

Unvanı :| Arkan Ergin Uluslararas: Bagimsiz Denetim AS.
 

Adresi Stimer Sokak Maslak Office Building No:4, Kat-2,
34485 Sisli/istanbul
  Sorumlu Ortak Basdenetçi   Eray Yanbol
 

01.01.2018 - 31.12.2018 dónemiicin:

 

 

Unvanı :| Ak Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Miisavirlik A.S.

Adresi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Plaza Yakuplu
Kat-3 No:30, 34524 Beylikdüzü/lstanbul
  Sorumlu Ortak Basdenetgi   Erkut Yavuz
 

2.2. Baßımsız denetim kuruluslarmın/sorumlu ortak basdenetçinin gôrevden alınması,
gôrevden çekilmesi ya da defismesineiliskin bilgi:

Yoktur.

3. SECILMis FINANSAL BILGILER

Sirket’in 31.12.2019 ve 31.12.2018 hesap dönemine iliskin finansal tablolarmdan secilmis
finansaltablo verileri asagıdaki tabloda yer almaktadır.
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-Nakit ve nakit benzerleri

-Finansal yatırımlar

-Ticari Alacaklar

-Finansal Yatırımlar

-Maddi Duran Varlıklar

-Maddi Olmayan Duran Varlıklar

-Finansal Borglar

-Ticari Borglar

- Uzun Vadeli Kiralama lemlerinden
Borclar

AnaOrtaklıga Ait

ık Payları

ynaklar

267.510.517

149,093.913

546.792.961

858.118

19.629.54!

4.295.228

222.629.663

663.785.653

14.554.334

170.399.035

174.343

 

247.683.714

43.672.631

287.087.24

1.955.158

9.956.565

4.066.26

133.214.706)

364,301.90

117.702.298

174,24

 

Gelir Tablosu (TL) Bagimsiz Denetim'den
Geçmis

    
  

Bagimsiz Denetim'den

Gegmis

 

 

 

Kari/Zarari

ar/Zarar 156.905.758 134.668.280

Esas Faaliyet KarıZararı 78.995.043 41.219.439

Sürdürülen Faaliyetler Dönem 64.309.761 28.269.674

   

 

   - Azınlık Payları 94 229

- Ana Ortaklık Payları 64.696.831 27.551.426

Pay Basma Kazanç/Kayip 0,9695 0,4195   
Sirketimizin mali tablo ve dipnotlarma www.gedik.com ve www.kap.ore.tr adresinden

ulasilabilmektedir.

Ortakhgimizin finansal durumu ile faaliyetlerinde önemli olumsuz degisiklikler olmamastır.
“Bagimsiz denetimden gegmis son finansal tablo dönemi olan 31.12.2019 ’dan itibaren sirketimizin
finansal durumuilefaaliyerlerinde önemli olumsuz degisiklikler olmadıgını beyan ederiz.”

“Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihracemın finansal durum ve faaliyet
sonuglarına iliskin ayrıntılı bilgilerin yer aldıgı isbu ibracer bilgi dokiimanmm 13 no’lu
bölümünü de dikkate almalıdır.”

 



4. RISK FAKTÖRLERI

isbu_ihraccı bilei dokümanı gercevesinde ihracı yapılacak olan borclanma araclarma
iliskin ihraceının yatırımelara karsı olan ödeme yükümlülüsü herhangi bir kamu kurulusu
farafmdan garanti altına alınmamıs olup, yafırım kararının, ihracemın finansal durumunun
analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

4.1. Ihraccının Borclanma Araçlarma Îliskin Yükämlülüklerini Yerine Getirme Gücünü
Etkileyebilecek Riskler

Gedik Yatırım’ın ve baglı ortaklıklarının faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gercege
uygun deger faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine
maruz kalmaktadır. Bu kapsamda Sirket’in ödememe riski, piyasa, kredi ve likidite risk durumu
asafıda özetlenmistir.

4.1.1.Ödememe Riski:

ihracı yapilacak olan bor¢lanma aracina iliskin Sirket’in yatirimalara karsi olan édeme
yükümlülügü herhangi bir kamu kurulusu tarafindan garanti altına alımmamıs olup, yatırım
kararının, ihraggmın finansal durumununanaliz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Ihrasgının temerrüde düsmesi ve vade tarihindeki yükümlüligünü yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. Ihrag edilen borglanma aragları ödeme yükümlülügü, gergek veya tüzel üclincü
bir kisi tarafindan garanti altına alımmamıstır. Ihraggının borglanma aracının vade sonundaki
nominal degerini (anapara ve faizlerini) ödeyememe riski meveuttur.

4.1.2.Piyasa Riski:

Piyasa riski, piyasa fiyatlannda meydana gelen deëisimler nedeniyle bir finansal aracın gergege
uygun degerinde veya gelecekteki nakit akıslarında bir isletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma
olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araglar veya emtianın fiyat
degisim riskidir. Sirket, faaliyeti gere$i piyasa riskine (gercege uygun deer faiz oram riski, nakit
akımı faiz oranıriski ve hisse fiyat riski) maruz kalmaktadir.

4.1.2.1 Faiz OramRiski: Faiz oram riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların
Sirket’in faize duyarlı varlıkları üzerinde meydana getirebilecegi deger düsüsü olarak tanımlanır.
Piyasa faiz oranlarindaki degigmelerin finansal araclarin fiyatlarında dalgalanmalara yol agması,
Sirket'in faiz oramriskiyle baga cıkma gereklilißini dogurur.

Îkincil piyasada islem góren borglanma araclarmm fiyatları, piyasa faiz oranlarındaki
dalgalanmalara, ihracc: faaliyetlerine, finansal sektdrtin (banka /yatırım kuruluslarinm) arz ve
talebine baglı olarak defiskenlik gósterebilir.

 



Borglanma aragları ihrag edildikten sonra, piyasa faiz oranı Gedik Yatırım’ın operasyonel
sonuglarına, faaliyet gósterilen sektördeki gelismelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere ve
ekonomik beklentilere baglı olarak, is bu duyuru ile ilan edilen faiz oranından farklı olarak ikincil
Piyasada belirlenecektir. Ayrıca, son yıllarda küresel piyasalarda yayanan dalgalanmaların yeniden
yaganması halinde ihrag edilecek borglanma araglarının piyasa fiyatı, ihraggıdan bafımsız olarak
olumsuz etkilenebilir. Böylece borglanmaaraglarının itfa tarihine kadar olan piyasa degeri, piyasa
faiz oranmdaki degisikliklere paralel olarak degisebilecektir.

Baskabir deyisie, borglanmaaragları ihrag edildikten sonra, fiyatı ikincil piyasa kosullarında, arz ve
talebe gore belirlenecektir. Ihrag eden kurulugun kredi degerliliginden bagimsiz olarak piyasadaki
faiz oranlarının genel seviyesindeki artıslar borelanma araglarının piyasa fiyatını dügürücü yönde,
faiz oranlarındaki gerilemeler ise borglanma araclarının piyasa fiyatım artırıcı yönde etki
gösterebilecektir. Bu gergevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde
yasanan artıs veya azalıslar nedeniyle ikincil piyasa fiyatlarinda olusabilecek dedisiklikleri ifade
etmektedir,

Ancak piyasa faiz oranmdaki azalis ya da artislar, ihragginn ódeyecegi toplam faiz tutarında bir
degisiklige neden olmayacaktur. Diger bir deyisle, “Borglanma araglarimbirincil piyasadan alan bir
yatırımcı bu borglanmaaraglarını vade boyunca elinde tutması halinde, isbu sermaye piyasası aracı
notunda esasları belirtilen ve www.gedik.com adresli Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.’nin
internet sitesi ve KAP’ta ilan edilecek faizi vade sonunda elde edecektir.

Sirket’in bilangosunda finansal varlık olarak sınıfladıgı devlet tahvilleri sabit faiz oranlı oldugundan
faiz deSisimlerine baglı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır.

Sirketin 31.12.2019 tarihi itibariyle faiz oranı riskine maruz kalan finansal araglarının toplamı
30.120.845 TL olup, bu tutarın tamamı sabit faizli finansal araglardan olusmaktadır. Sabit faizli
finansal aragların tamamı Özel ve Kamu Kesimi tahvil senet ve bonolarından olusmaktadır,
Grup’un bilangosunda finansal varlık olarak simfladiZi kamu ve özel kesim tahvilleri sabit faiz
oranh oldugundan faiz deBisimlerine bagl olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır. Sirketin
31.12.2018 tarihi itibariyle faiz oram riskine maruz kalan finansal araglarının toplamı ise
17.341.245 TL tutarındaydı.

4.1.2.2 Yabancı Para Riski:
Yabancıpara varlıklar, yükümlülükler ve bilango dısı yüktimlülüklere sahip olma durumunda ortaya
gıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere iliskin risktir.
31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Sirket’in yabancı para cinsinden varlıklarını ve
yükümlülüklerini özetleyen finansal durum tablosu asafıda belirtilmistir:

Döviz cinsinden varlıklar 33.039.803 21.209.185
Döviz cinsinden yükümlülükler (TL) 2.408.561 1.945.932

Döviz riski (TL) 20.717,056 11.414.288

 

Dôviz kurlarmda meydana gelebilecek ani degisiklikler, hisse senetleri piyasasi ve vadeli islemler
piyasasında yabancı yatırımcı payının yüksek olması nedeniyle piyasa göstergeleri üzerinde

 



olumsuz etki yaratma riskine sahiptir. Boyle durumlarin sonucunda Sirket’in finansal durumu
olumsuz etkilenebilir.

Döviz kurunda meydana gelen defigimler Sirket'in net dóviz pozisyonuna göre olumsuz etkiler
ortaya cikarabilir.

4.1.2.3 Fiyat Riski
Grup, portföyünde bulunan paylarda meydanagelebilecek fiyat degisimlerinin yol agacagi pay fiyat riskine
maruz kalmaktadır. 31.12.2019 tarihi itibariyle BIST’de islem gôren bu paylarda %10°luk bir artıs/azalız
olmasi ve diger tüm degiskenlerin sabit tutulmasi durumunda, Grup’un net kar/zararında 11.897.307 TL artıs
/azalıs olusmaktadır (31.12.2018: 2.504.114 TL’dir).

4.1.3. Kredi Riski:

Gedik Yatırım, bireyler ve sirketler adına yatırım hizmetleri faaliyetlerinde bulunmakta ve
danısmanlık hizmeti vermektedir. Faaliyetleri arasında, gesitli menkul kıymet alım-satım islemleri
de bulunmaktadır,

Sirket’in kredi riski agırlıklı olarak ticari alacaklar, menkul kıymetler, vadeli mevduatlar ve borsa
para piyasası alacaklarından olusmaktadır. Gedik Yatırım, kendi kaynaklarından menkul kıymet
alım ve satımı amacıyla sınırlı olarak kredi kullandırmakta ve dolayısıyla kullandırılan bu kredilerin
geri dönmemesinden (kredi riski) dolay1 ortaya gıkabilecek zarara maruz kalabilmektedir. Kredili
müsterilere kullandırılan kredilerin baslangıe özkaynak oranının %50 olması zorunludur,
Baslangıc özkaynak oranı %35 in altma düstügünde 2 is günü icerisinde %50 ye
tamamlanması zorunludur. Bankalardan yatırılan mevduat icin herhangi bir teminat
istenmemektedir. Borsa Para Piyasası'nda kullandırılan fonların teminatı olan Takasbank, bu
piyasada islem yapanlardan %125 teminat almaktadır ve dolayısıyla bu fonlar bir anlamda teminat
altına alınmıs olmaktadır.

Sirketin, 31.12.2019 tarihi itibariyle maruz kaldıfı azami kredi riski 1.049.297.914 TL
seviyesindedir. Bu tutarın 546.792,961 TL'si ticari alacaklardan, 85.020.574 TL'si dißer
alacaklardan, 200.015.348 TL'si banka mevduatlarından, 67.517.000 TL’si para piyasası
alacaklarından, 149.952.031 TL’si finansal yatırımlardan olusmaktadir. 535.576.086 TL’lik diger
taraflardan ticari alacakların tamamı teminat ve benzeri finansal araglarla güvence altına almmıstır.
Diger taraflardan ticari alacakların net 1.690.322 TL’lik kısmı deger düsüklügüne ugramıstır.

Sirketin, 31.12.2018 tarihi itibariyle maruz kaldı$ı azami kredi riski 616.204.338 TL seviyesindedir.
Bu tutarın 287.087.247 TL’si ticari alacaklardan, 35.805.588 TL’si diger alacaklardan, 116.081.715
TL’si banka mevduatlarindan, 131.601.999 TL’si para piyasası alacaklarından, 45.627.789 TL’si
finansal yatırımlardan olusmaktadır. 278.430.435 TL’lik diger taraflardan ticari alacakların tamamı
teminat ve benzeri finansal araglarla güvence altına alınmıstır. Diger taraflardan ticari alacakların
net 4.478.372 TL’lik kısmı deger düsüklügüne ugramıstır.

4.1.3.1. Kredilendirmeriski:

Kredilendirme asamasmda uygun olmayan kredilendirme kararlarının alınması riskidir. Yetersiz
istihbarat, mali tahlil veya fizibilite çahsmalan sonucu veya Öngörülemeyen sebeplerden dolayı
Sirket kredilendirme kararları sonucu zarara ugrayabilir.
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4.1.3.2 Teminat Riski:

Bir kredinin giivencesi olarak alınan teminatların kredide olusabilecek bir Sdememe/Sdeyememe
halinde Sirketin bu teminatı paraya gevirmesi asamasında teminatin krediyi karsilayamamasi ve
sirketin zarara uframası mümkün olabilir.

4.1.3.3 Izleme Riski:

Kredide maruz kalınan riskin yeterince izlenememesi, kötüye giden kogulların veya kredi
unsurlarinin erken fark edilemeyip tasfiye edilememesinden dolayı zarara ugranilmasi olasihgidi.
Erken fark edilen bir kredi kötülesmesine ek teminat alinarak veya risk azaltılarak önlem alınabilir.
Bu kargıtarafriskleri Gedik Yatırım’ı zarara ugratma potansiyeli tagımaktadır.

4.1.4 Likidite Riski:

Likidite riski, bir igletmenin borglarından kaynaklanan yükümlülüklerini, nakit veya baska bir
finansal arag vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Sirketin 31.12.2019 ve
31.12.2018 tarihli finansal tablo döneminde oldugu gibi, faaliyeti geregi varlıklarının tamamına
yakin kismim nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatinmlar olusturmaktadir. Grup likidite
yönetimini beklenen vadelere góre degil, sözlesme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak
gergeklestirmektedir. Sirketin türev finansal yüküimlülükleri bulunmamaktadır.

Sirketin 31.12.2019 tarihiitibariyle likidite riskine maruz kalan finansal yükümlülüklerinin defter
degeri 876.960.048 TL olup, bu tutarın, 30.000.000 TL’si banka kredilerinden, 56.690.623 TL’si
tahvil borglarından, 90.000.000 TL'si para piyasası borglarından, 23.568.132 TL’si kiralama
islemlerinden borglardan, 45.939.040 TL’si diger finansal yükümlülüklerden, 627.070.565 TL’si
ticari borclardan, 6.050.836 TL’si diger borçlardan olugmaktadir. Likidite riskine maruz kalan
kismin 853.391.916 TL’si 3 aydan kisa vadeli, 9.013.798 TL’si 3-12 ay arasi vadeli, 158 TL’si 1-5
yıl arası vadeli olup, 5 yildan uzun vadeli ve likidite riskine maruz kalan finansal yikiimlilagi
bulunmamaktadır,

Sirketin 31.12.2018 tarihiitibariyle likidite riskine maruz kalan finansal yükümlülüklerinin defter
degeri 501.594.988 TL olup, bu tutarm, 0 TL’si banka kredilerinden, 52.169.793 TL’si tahvil
borglarından, 70.628.507 TL’si para piyasası borglarından, 10.416.406 TL’si diger finansal
yükümlülüklerden, 364.301.907 TL’si ticari borglardan, 4.078.375 TL'si diger borelardan
olugmaktadır. Likidite riskine maruz kalan kısmın 476.594,830 TL’si 3 aydan kisa vadeli,
25.000.000 TL’si 3-12 ay arası vadeli, 158 TL’si 1-5 yıl arası vadeli olup, 5 yıldan uzun vadeli ve
likidite riskine maruz kalan finansal yükümlülügü bulunmamaktadir,

4.1.5. Mevzuat Riski:

Borglanma aracının ihrag edildigi dónemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin
düzenlemelerinde meydana gelen degisikliklerden olumsuz yönde etkilenmesi riskidir.

4.1.6. Tasfiye Durumunda Borglanma Araclarının Diger Alacaklara Góre Siralamasindan
Kaynaklanan Risk:
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Borglanmaaragları, Icra ve Iflas Kanunu (fIK) hükümleri bakımından adi borg senedi hükümlerine
tabidirler. Yürürlükteki lora ve fflas Kanununa gôre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası
itibariyle borglanmaaragları 4. Sırada yer almakta olup, teminatsız bulunan alacaklar arasındadır.

4.1.7. Ana Ortak/Ortaklarve Istirak Riski:

Gedik Yatirim'm bagh ortaklıgı olan MARBAS yatırım hizmetleri alanında faaliyet göstermekte
olup, s6z konusu Sirket Gedik Yatırım’ın finansal tablolarında konsolide edilmektedir. Bahsi gegen
ba8lı ortaklık sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmakta oldugundan, faaliyet sonugları piyasa
hareketlerine duyarlıdır.

Sirket ve baglı ortaklı$ın faaliyetleri, Türkiye’de ve yurtdisinda meydana gelebilecek ekonomik ve
siyasi gelismelere baglı olarak olumsuz degisimlere maruz kalabilmektedir. Bahse konu gelismeler
Sirketin ve bali ortaklıgının islem hacminin daralmasına, satıg gelirlerinin düsmesine ve
sirket karlılıgını olumsuz yönde etkileyebilir. Özkaynaklarda meydana gelebilecek asaÿi yônlü
degisimler ise sirketin borçlanma aragları ihraglarında, Sermaye Piyasası Kurulundan limit
alımlarında sınırlamalar getirebilir.

Bunun yanı sıra, komisyon oranlarının sınırlanması gibi mevzuatsal gelismeler de kar/zarar
tablosuna olumsuz etki edebilecek risk unsurlarındandır.

Bunların dısında, her sirketin maruz kalabileceëi sekilde konsolidasyonadahil baglı ortaklıgımızın
faaliyet yetkilerinin ilgili kamu otoritelerince iptal edilmesi de genel bir risk olarak
degerlendirilebilir.

Gedik Yatırım’ın büyük paya sahip ortakları Hakkı Gedik ve Erhan Topag’ın sahsıyla ilgili
olusabilecek,itibarı zedeleyici durumların olması, Sirketin yatırımcılarına ve ortaklarına olumsuz
yönde yansıyabilir. Bu durum,Sirket itibanm, karlılıgını ve is hacmini negatif olarak etkileyebilir.

4.1.8. Portföy Yogunlasma Riski

Portföyde risk/getiri dengesi agısından optimizasyonun saßlanamaması, portföyün degisimlerin
etkisine maruz kalması, portföydeki kıymetlerin dengeli bicimde cesitlendirilememesi riskidir. Bu
tisk, Sirket’in aralarında pozitif korelasyon bulunan araglara yogunlasmasi nedeniyle belirli bir risk
faktöründeki mali bozulmadan dahafazla etkilenmesine nedenolabilir.

4.2. Diger Riskler

4.2.1. Ihrasgı ve Aracı Kurumun Aynı Tüzel Kisilik Olmasmdan Kaynaklanan Risk

GEDIK YATIRIM tarafindan ihrag edilecek 600.000.000°TL’ye kadar nominal degerli borçlanma
aracı ihraglarında aracılık faaliyetlerini kendisi yürütecektir. Gedik Yatırım, Ihrascının ve ihracı
gergeklestirecek aracı kurulusun aynı kurum (GEDIK YATIRIM)olacagı dikkate alinarak, ihrac
nedeniyle olusabilecek gıkar gatısmalarının yatırımcılar aleyhine sonug doßurması ihtimali
bulunmaktadır. Sirket Yönetim Kurulu 05.03.2020 tarih ve 1978 sayılı kararıile, halka arza aracilik
faaliyetlerinin Kurul diizenlemelerine uygun olarak ve óncelikle yatırımcı menfaati gózeterek
gergeklestirilecegine iliskin beyan ve taahhüt vermistir.
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4.2.2. Yetersiz Piyasa Derinligi Riski:

Borglanma araglarmin satis sonrasmda BIAS’: ilgili pazarinda kote olarak islem görmeye
baslaması beklenmektedir; ancak borçlanma aragları igin aktif bir alım-satım piyasası
olusmayabilir. Ihraggı kredi durumundan bafımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya katılımının
diismesi sebebiyle islem hacimlerinin düsmesi ve piyasa derinliginin yetersiz kalmas: durumunda,
borçlanma araçlarmm vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar için borçlanma
araglarını istedikleri an satamamaları ya da degerinden düsük bir fiyata satmalarına yol acabilir.

4.2.3. Ülke Riski

Uluslararası iglemlerde, Sirketlere borçlu olan kisi ya da kurulusun faaliyette bulundugu tilkenin
ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülügün kısmen veya tamamen zamaninda
yerine getirilememesi ihtimalini ifade eder. Sınır ötesi finansal islemlerde, kargı ülkeyi olumsuz
yönde etkileyen olayların yaratacafı zarar olasılıdıdır. Örneßin, kargı ülkenin kredi notunun
dügmesi ya da ulusal mevzuatta degisiklik olmas sirketin faaliyetlerini olumsuz sekilde
etkileyebilir. Gedik Yatırım her ne kadar yatırım yapılabilir seviyenin üstünde ülkelerin aynı
statüdeki kurumlarıile galıssa da bu ülkelerden kaynaklı risklere maruz kalabilecektir.

4.2.4, Islemin Sonuelandırılamaması Riski

Ödeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, cúkme durumunda Sirket’in operasyonları
kesintiye ugrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazı müsterilerini kaybedebilir.

4.2.5. Spesifik Risk:

Olagan piyasa hareketleri dısında, borglanma aracı ihraccısımın yönetimlerinden ve mali
bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düsmesi sonucu meydana
gelebilecek zarar olasılıfıdır.

4.2.6. Yazılım ve Donanım Riski:
‘ Yazılım ve buna uygun donanım altyapısı sektörün önemli bir rekabet unsurunu olusturmaktadır.
Programların ve onları tasıyan donanımın yatırımcıların kullanımlarını yeterince kolay ve hızlı bir
sekilde saglayabilmesi, hata yapmamasi ve giivenilir calismasi gerekmektedir. Aksi durumların
verimi dügürüp hatalara neden olup, Sirketi zarara ußratması olasiligi bulunmaktadir. Odeme ve
takas sistemlerindeki bozulma, durma, gökme durumunda Sirket’in operasyonları kesintiye
ugrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı Sirket bazı müsterilerini kaybedebilir.

4.2.7. Teknoloji ve Hetisim Riski:

Sirketge kullanılan teknolojilerin yetersiz, güvenilmez, devamlılıdı olmayan, cagindan uzak kalmis
olmasi ve maliyetli hale gelmesi nedeniyle ortaya gıkan risktir, Bu risk ayni zamanda sisteme
yetkisiz girislerin girmesi nedeniyle islem veiletisim glivenliginde meydanagelenriskleri de icerir.
Odeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, gökme durumunda Sirket’in operasyonları
kesintiye uBrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazi miisterilerini kaybedebilir,
yatırımcı sikayetlerine neden olabilir.
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4.2.8. Faaliyetin Kesintiye USramasRiski

Sirket’in acil veya daha uzun vadeli yükümlülüklerini karsılama kabiliyetini yitirmesine neden
olacak igsel veya dıssal etmenler dolayısıyla faaliyetlerinin kesintiye ugramast ya da bu
faaliyetlerinin geregince yerine getirilememesi durumunda ortaya cikmaktadir. Bu risk, faaliyetlerin
uygun olmayan bir sekilde sürdürülmesi, bilgi islem sistemlerinin yetersiz hale gelmesi veya
ónceden tahmin edilemeyen dogal, ekonomik ve politik felaketler nedeniyle Sirket'in faaliyetlerini
sürdürememesi durumunda ortaya gıkmaktadır. Ayrica, Sirket, tabi oldugu Sermaye Piyasası
Kanunu ve düzenlemelerine uyum sa$layamaması halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
faaliyetlerinin kısa veya uzun süreli durdurulması riskini tasımaktadır.

4.2.9. Sirket Sırrının Ihlali Riski
Miisteri ve hissedar bilgilerinin gizliliginin zarar görmesi veya zarar gérdtigiiniin diistintilmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu risk, Sirket’in itibarinm sarsılmasına, müsteri kaybına, hakkında dava
agilmasina veya yasal müdahaleye yol agabilecek niteliktedir.

4.2.10. Operasyonel Risk

Sirket’in ürün ve hizmetlerini müsterilerine sunarken ya da faaliyetini siirdiirebilmesi icin gerekli
hayati fonksiyonlarını yerine getirirken düsük maliyet ve yüksek verimliligi saglayamamasıdır.
Operasyon riskleri, süreglerin yerine getirilemez sekilde aksamasi ya da etkisini yitirmesi, insan
hataları, teknolojik ya da altyapiyla ilgili aksamalar, faaliyetin kesintiye ugramasi, stirec
degisiklikleri ve hatal: i¢/dis raporlama gibi olaylardan kaynaklanacak potansiyel zararları da igerir.

4.2.11 Itibar Riski:

Misteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi, tarafların Gedik Yatırım hakkındaki
olumsuz dügünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmamasıneticesinde Gedik Yatırım’a
duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Gedik Yatırım’ın zarar etme
olasılıgıdır.

4.2.12 Is Riski:

Faaliyetin sürdürülmesine iliskin risk olarak da tanımlanabilecek is riski, hacim, marj ve
giderlerdeki dalgalanmalardan ve rekabet ortammdaki deëisimlerden kaynaklanan risktir.

4.2.13 Strateji Riski:

Yanlıs ticari segimlerden, kararların düzgün bir bigimde uygulanmamasindan veya ekonomik
faktórlerdeki degisime tepki eksikliginden kaynaklanabilecek zararlardir.

4.2.14 Muhafaza Riski

Müsteriler tarafından emanet edilen kiymetler veya Sirket’in sahip oldugu maddi varlıkların,
sözlesme vb. degerli belgelerin korunamaması, ispat veya geri ödeme yükümlülügü dofuracafından
Sirket aleyhine yasal girisimlere yol agabilecegi gibi, Sirket acisindan varhk azalmasi sonucunu
dogurabilir.

  



5. IHRACCI HAKKINDA BILGILER

5.1. Thrace: hakkinda genelbilgi:

5.1.1. Ihragemmticaret unvant:

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI

5.1.2. Ihraggının kayith oldugu ticaret sicili ve sicil numarası:

Istanbul- 274860-222442

Ofis Park Maltepe Altaygesme Mah.Camlı Sok. No: 21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ ISTANBUL

5.1.3. Ihragcının kurulus tarihi ve süresiz degilse, öngörülen süresi:

02/05/1991- Süresiz

5.1.4.Ihrageınm hukuki statüsü, tabi oldugu mevzuat, ihrageımın kuruldugu ülke, kayith
merkezinin ve fiili yónetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve faks

 

 

 

 

 

  

numaraları:

Hukuki Statü :| Anonim Sirket
Tabi Oldugu Mevzuat :| T.C. Kamunlar:
Kuruldugu Úlke :| Turkiye
Merkez Adresi ve Fiili Yónetim

|

:| Ofis Park Maltepe Altaygesme Mah.Camlı Sok.
Yeri No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ ISTANBUL
Telefon ve Faks Numaraları : Telefon : (216) 453 00 00

Faks :(216)377 11 36
Internet Adresi ¿| www.gedik.com    
 

5.15. fhraçemm édeme gücünün degerlendirilmesi için ônemli olan, ihraççryailiskin son
zamanlarda meydanagelmis olaylar hakkindabilgi:

Yoktur.

5.2. Yatırımlar:

5.2.1. Thrace: bilgi dokiimanida yer almasi gereken son finansal tablo tarihinden itibaren
yapılmıs olan baslıca yatırımlarailiskin acıklama:

Yoktur.

5.2.2. Ihraccının yönetim organı tarafından gelecege yönelik önemli yatırımlar hakkında
ihrassıyı baglayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözlesmeler ve di&er girisimler hakkında
bilgi:

Yoktur.

5.2.3, Madde 5.2.2'de belirtilen baglayıcı taahhütleri yerine getirmek icin gereken
finansmanın planlanan kaynaklarınailiskin bilgi:

Yoktur.
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5.2.4. thracgummn bor¢lanmaaraci sahiplerine kargi yükümlülüklerini yerine getirebilmesi icin
Snemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar
tanıyan, olagan ticarifaaliyetler dısmda imzalanmıs olan tüm önemli sözlegmelerin kısa özeti:

Yoktur.

6. FAALIYETLER HAKKINDA GENEL BILGILER

6.1. Anafaaliyetalanları:

6.1.1. Ihrasgı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana
ürün/hizmet kategorilerini de içerecek sekilde ihrasgıfaaliyetleri hakkında bilgi:

Sermaye piyasalarında hizmet veren Gedik Yatırım, Borsa Istanbul A.S. Pay Piyasası, Borglanma
Aragları Piyasası, Uluslararası Tahvil Pazarı ile Vadeli Islem ve Opsiyon Piyasasi ile Kaldirach
Alım Satım Islemlerinde aracilik hizmeti vermektedir.

Gedik Yatırım bir yatırım kurulugunun alabilecegi túm yetki belgelerine sahiptir.

Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmis olan yetki beigelerimiz (Alım Satım Aracilig1, Halka
Arza Aracılık, Kredili Menkul Kiymet, Agiga Satis, Ödüng Alma ve Verme Izin Belgesi, Portföy
Yöneticili$i, Yatırım Danısmanlıgı, Kaldiragh Alım-Satım islemleri Yetki Belgesi ve Türev
Aragların Alım Satımına Aracılık) 6362 sayılı SPKn ve II-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve
Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere iliskin Esaslar Tebli$i uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’na
yapılan bagvuru ile yenilenmig ve Gedik Yatırım, Kurulca “genis yetkili” yatırım kurulusu olarak
sınıflandırılarak asafıda ver verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasınaizin verilmistir.
(28.07.2015 tarih ve 2015/19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı)
Islem Aracılıdı Faaliyeti, Portföy Aracılıfı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiligi Faaliyeti,
Yatırım Danısmanlızı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En Iyi Gayret
Aracılıdı), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama)

Gedik Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldıfı yetki kapsamında yatırım hizmetleri
faaliyetlerini yürütmektedir.

BiAS’da Faaliyet Gösterdigi Piyasalar;

+ Pay Piyasası,
«* Borglanma Aragları Piyasası
+ Vadeli islem ve Opsiyon Piyasası
+ Uluslararas: Tahvil Pazar,

Alm —Satim Aracilig1, BIAS Pay Piyasasi ve Borclanma Araglan Piyasasinda alim satim islemleri
gergeklestirilmektedir.

Portföy Yöneticiligi ve Yatırım Danıgmanlıfı, lisans belgeli portfóy yóneticileri ve yatırım
danısmanları tarafından yatırımcılara hizmet sunulmaktadır.

Türev Aragların Alım Satımına Aracılıdfı; BIAS Vadeli Íslem ve Opsiyon Piyasası'nda türev
ürünlerin alim satim islemleri yapılmaktadır.
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Halka Arza Aracılık Faaliyeti; BIAS’da islem görecek sirketlerin halka arzına aracılık (Aracılık
Yüklenimi ve En Iyi Gayret Aracılıgı ) hizmeti verilmektedir.

Kaldiragh Alım Satım Islemleri; Foreks piyasalarında piyasa yapıcı ve aracilik islemleri
gergeklestirilmektedir.

Gedik Yatırım 03.08.2011 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldigi izin ile Saxobank
üzerinden yurtdısı piyasalarda türev araglar ve diger yatırım araglarının alım satımına aracılık
hizmeti de vermektedir. Gedik Yatırım 2012 yılı icinde Sermaye piyasası Kurulu’ndan aldıfı yetki
beigesiile Kaldıraglı islemlere baslamıstır.

Kurumsal Finansman; Gedik Yatırım Kurumsal Finansman alanında, halka arzlar, proje finansmanı
danıgmanlıdı, piyasa danıgmanlıgı hizmetlerini sunmaktadır.

Sirket’in sermayesi 67.392.000 TL olup kayıtlı sermaye tavam 150.000.000 TL’dir. Genis sube
agiyla, banka digi aracı kuruluslar arasında ilk sırada bulunan Gedik Yatırım’ın 2019 yıl sonu
itibariyle Marbag Menkul Degerler A.S.” nin subeleri ile birlikte, sube sayısı konsolide bazda 43
olmustur,

Asagidaki semada son durum itibariyle Gedik Yatırım’ın baglı ortaklıklarına iliskin bilgilere yer
verilmistir.

 

 

Sirketin 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finansal tablo dönemleri itibariyle satılan ürün ve
hizmetlerinin kategorilerinin sınıflandırıldıgı tablo asagida verilmistir.

      

 

 

   

   
  

 

 

Hisse Senetleri 184.161. 60,19

|

1.843.962.338 81,49
Deviet Tahvili 807.249.018 15,26 542.634 0,02
Yatırım fonu 562.599 0,01 189.336
Ozel Kesim Tahvil/Bono 1.129.224.604 21,35} 266.517.497
 Diger Kamu Kesimi Senet/Bonolar
Toplam

- 4.292.650

2.115.504.455
  

.121.197.292       
   

 

  

 

 

  
Aracılık Komisyon Gelirleri 95.868.409 1,81 88.288.856 3,90
Portföy Yönetim Komisyon Geliri 287.903 0,01 1.058.228 0,05
Toplam Hizmet Gelirleri 96.156.312 1,82 89.347.084 3,95
Müsterilere komisyon iadeleri(-) -5.089.558 -0,10 6.423.848 -0,28      
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Kaldıraglı islemler 5.122.377 0,10 6.590.589 0,29
Faiz gelirleri 44883.006 0,85 46.119.954 2,04
Türev piyasaislemleri deëer artis / 27.799.083 0.53 11.650.159 0.51
(azalısları), net D > a ”

 

 

         
Sirketin satig gelirleri ile aracilik komisyongelirleri Sirket faaliyetlerinde önemli bir paya sahiptir.

6.1.2. Arastırma ve gelistirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz
konusu ürün ve hizmetlere iliskin arastırma ve gelistirme sürecinde gelinen asama hakkında
ticari sırrı acıfa cıkarmayacaknitelikte kamuya duyurulmus bilgi:

Yoktur.

6.2. Baslıca sektörler/pazarlar:

6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihragemın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri
ile avantaj ve dezavantajları hakkındabilgi:

Sermaye piyasalarında hizmet veren Gedik Yatırım, Borsa Istanbul A.S. Pay Piyasası, Borglanma
Aragları Piyasası, Uluslararası Tahvil Pazarı, Vadeli islem ve Opsiyon Piyasası ile Kaldıraclı
Islemler Alam Satima aracilik hizmeti vermektedir.

Sirket, Türkiye Sermaye Piyasaları Birligi (TSPB)’nin_http://www.tspb.ore.tr/veriler/ (Erisim
tarihi: 3 Mart 2020) adresinde yaymladigi Aracy Kurumlarin Karsılastırmalı 2019 yılı 9 aylık
solo verilere göre, tüm aracı kurumlar arasında 137,9 milyon TL özsermayeye göre 15’inci sırada
yer alırken, banka kökenli olmayan kurumlar arasında 3’üncü sıradadır. Cıkarılmıs sermayeye söre
ise tim kurumlar arasinda 1Vinci sırada yer alırken, banka kökenli olmayan aracı kurumlar
arasinda 2’inci sırada yer almaktadır.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 IS YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. 936.290.270
2 AK YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 486.814.977
3 YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 485.179.999
4 DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLERA.S. 435.010.210
5 GARANTÍ YATIRIM MENKUL KIYMETLERA.S. 231.735.207
6 CREDIT SUISSE ISTANBUL MENKUL DEGERLER A.S 257.506.778
7 VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 231.314.768
8 QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 230.571.713
9 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 212.248.278
10 HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 188.464,919
li BURGAN YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 167.332.141
12 ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 165.429.561
13 OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 145.912.606
14 ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 140.245.228
15 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 137.945.390
    
       
 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 is YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. 355.000.000
2 DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. 150.000.000
3 BURGAN YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 114.450.000
4 HALK YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 104.000.000
5 YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. 98.918.083
6 OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 88.330.000
7 AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 80.000.000
8 ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 76.000.000
9 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. 73.000.000
10 VAKIF YATIRIM MRNKUL DEGERLERA.S. 75.000.000
11 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. 67.392.000
12 YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER AS, 63.500.000
13 ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. 60.000.000
14 PHILLIP CAPITAL MENKUL DEGERLER AS. 50,820.000
15 METRO YATIRIM MENKUL DEGERLE 100.000

oF UM 4 &     
      

 

 

hitp://www.tspb.orgtr/veriler/ (Erisim tarihi: 3 Mart 2020)

Gedik Yatirim'n 2019 yih dokuz ayhk dónem solo verilere gôre 46.557.719 TL net dónem kar
olusmustur. :

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

 

 

  
   

1 YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 293.574.913
2 GARANTI YATIRIM MENKUL DEGERLERAS. 103.642.585
3 YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 98.756.493
4 AK YATIRIM MENKUL KIYMETLERA.S. 92.088.902
5 DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLERA.S, 79.540.358
6 ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 62.203.514
7 QNB FÍNANS YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 55.767.171
8 HALK YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 50.536.656
9 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S, 46.557.719
10 OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 34.653.828
ll CREDIT SUISSE ISTANBUL MENKUL DEGERLERA.S 33.142.747
12 VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 26.185.618
13 ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 24.309.796
14 HSBC YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 22.051.551
15 TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER 21.748.489Ts RORU =    

http://www.tspb.orgtr/veriler/ (Erisim tarihi: 3 Mart 2020)
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Islem HacmiVerileri

Gedik Yatırım, TSPB verilerine gore 2019 yılı dokuz aylık dönem sonunda BIAS pay piyasasinda
islem hacminin %5,74’ümü gergeklestirerek tüm aracı kurumlar arasinda 5’incı sırada yer alırken,
banka kökenli olmayan aracı kurumlar arasında ilk sırada yer almıstır. Konsolide verilerle Gedik
Yatırım’ın Pay Piyasasındaki islem hacmi pazar pay: ise %8 ile tüm kurumlar arasında dördüncü
sıradadır,

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 355.636.943.592

|

13,85%
2 IS YATIRIM MENKULDEGERLERA.S. 213.319.741.358 8,31%
3 GARANTI YATIRIM MENKUL RIYMETLERAS. 208.564.783.389 8,12%
4 AK YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 196.378.994.816

|

7,65%
5 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 147.407.690.081 35,74%
6 QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 119.448.260.618

|

4,65%
7 Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 118.812.483.201 4,63%
8 YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLERA.S. 117.541.269.154

|

4,58%
9 DENIZ YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 104.503.167.440

|

4,07%
10 TACIRLER YATIRIM MENKUL KIYMETLERA.S. 88.511.066.836

|

3,45%
11 TEB YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 66.501.737.030

|

2,59%
12 MEKSA YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 59.300.909.054

|

2,31%
13 MARBAS MENKUL DEGERLERA.S. 57.922.522.630

|

2,26%
14 53.983.227.929 2,10%
15 53.952.496.430 2,10%

76,41%
           
  

http://www.tspb.ore.tr/v

 

Gedik Yatırım, 2019 dokuz aylık dönem som: itibarı ile VIOP’da islem hacminin %3,63’ünü
gergeklestirerek tüm aracı kurumlar arasında $’inci sırada yer alırken, banka kökenli olmayan aracı
kurumlar arasinda ilk sırada yer almıstır.

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1 YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 329.174.336.347

|

16,98%
2 IS YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. 234.851.975.242

|

12,11%
3 GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER AS. 170.956.837.514

|

882%
4 QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. 128.303.203.214

|

6,62%
5 TEB YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 110.766.635.079

|

5,71%
6 DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER AS. 85.076.111.759

|

4,39%
7 AK YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. 78.344.263.147

|

4,04%
8 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. 70,432.594.841

|

3,63%
9 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. 64.198.659.640

|

3,31%
10 GCM YATIRIM MENKUL KIYMETLERAS. 57.659.143.465

|

2,97%
11 AI CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 55.856.300.046

|

2,88%
12 CREDIT SUISSE ISTANBUL MENKUL DEGERLERA.S. 46.037.708.915

|

2,37%

21

 



  
   
    

YATIRIM FINANSMAN YATIRIM MENKUL
DEGERLER A.S.

HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER AS.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S.

    
    
  

       

     

  
      

39.117.885.652

38.673.331.083

36.686.903.449

2,02%

1,99%

1,89%

79,76%

   

  

http://www.tspb.org.tr/veriler/ (Erisim tarihi: 3 Mart 2020)

Gedik Yatırım, 2019 dokuz aylık dönem sonuitibarı ile Kaldıraglı Alım Satım islem hacmi %5,16
olmustur. Tüm aracı kurumlar arasında 7’inci sırada yer almıstır.

 

  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

a acl

1 AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1.024.258.273.956

|

17,69%
2 15 YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 934.449.331.227

|

16,14%
3 GCM YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 555.971.842.976 9,60%
4 DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. 373.995.194.668

|

6,46%
5 MEKSA YATIRIM MENKUL DEGERLERAS. 346.599.225.276 5,99%
6 INTEGRAL YATIRIM MENKUL DEGERLERAS. 333.905,486.253 5,77%
7 GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 298.829.918.013 5,16%
8 Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 243.041.678.310

|

4,20%
9 ISIK MENKUL DEGERLERA.S. 219.748.583.121 3,80%
10 QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 210.060.265.623 3,63%
11 ÍNFO YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S. 196.656.924.330 3,40%
12 ALB MENKUL DEGERLERA.S. 184.835.497.698 3,19%
13 GARANTÍ YATIRIM MENKUL KIYMETLERA.S. 140.005.221.140

|

2,42%
14 VENBEY YATIRIM MENKUL KIYMETLERA.S. 125.100.845.657

|

2,16%
15 DÍ YATIRIM MENKUL KIYMETLERA.S. 105.510.427.880 1,82%

| 47,76%
       
 

 

Avantaj ve Dezavantajlarımız;

Gedik Yatırım, 27 yıldır Sermaye Piyasası Mevzuatına göre faaliyet gösteren ve payları Borsa
Istanbul Ana Pazar’da islem görmekte olan halka agık bir sirkettir. Güglü özsermayesi ile banka
kökenli yatırım kurulugları dısında en yaygın hizmet noktasına sahip bir yatırım kurulusudur.

Gedik Yatırım'ın yofun rekabet ortamında önemli dezavantajı ise banka kökenli bir yatırım
kurulusu olmamasıdır.

6.3. Ihragsının rekabet konumuna iliskin olarak yaptıgı agıklamaların dayanagı:

Piyasa bilgilerine iliskin veriler yukarida her bir grafigin altinda belirtildigi üzere resmi kurum ve
kuruluslar (BIAS,) ile meslek örgütlerinin (TSPB) yayınlamıs oldukları kamuya agık bilgilerden
olusmaktadır.
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7. GRUP HAKKINDA BILGILER

7.1. fhraççemm dahil oldugu grup hakkında özet bilgi, grup sirketlerinin faaliyet konuları,
ihraggıyla olaniliskileri ve ihracemm grup igindeki yeri:

1991 yılında Gedik Holding A.$.’nin bir istiraki olarak faaliyete baslayan Gedik Yatırım, 8 Ocak
2014 tarihi itibariyle ortaklık yapistndaki degisiklik sebebiyle Gedik Holding A.S.’nin istiraki!
olmaktan çikmistir,

Grup iginde Gedik Yatirim Holding A.S.’nin istiraki konumunda olan Gedik Yatirim, bagi ortakligi
Marbas Menkul Degerler A.S.’nin yénetimini elinde bulundurmaktadir.

Gedik Yatırım:
Gedik Yatırım bir yatirim kurulugunun alabilecegi ttim yetki belgelerine sahiptir. Mülga 2499 sayılı
SPKn uyarinca verilmis olan yetki belgelerimiz (Alum Satim Araciligi, Halka Arza Aracılık, Kredili
Menkul Kiymet, Agiga Satis, Ödüng Alma ve Vermeizin Belgesi, Portföy Yöneticiligi, Yatırım
Danısmanlıgı, Kaldıraglı Alım-Satım Islemleri Yetki Belgesi ve Türev Aragların Alım Satımına
Aracılık) 6362 sayılı SPKn ve III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere
fligkin Esaslar Tebligi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan bagvuru ile yenilenmis ve
Gedik Yatırım, Kurulca “genis yetkili” yatırım kurulusu olarak sınıflandırılarak asaÿida yer verilen
yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmigtir (28/07/2015 tarih ve 2015/19 sayılı
Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni); Islem Aracılıgı Faaliyeti, Portföy Aracılızı Faaliyeti, Bireysel
Portföy Yöneticilii Faaliyeti, Yatırım Danısmanlıı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti
(Aracılık Yüklenimi ve En Iyi Gayret Aracılıgı), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama)

Sirket, 1999’da Gedik Yatırım Ortaklıfı A.S.’nin, 2006 yılında ise Marbas B Tipi Menkul
Kıymetler Yatırım Ortaklıgı A.S.’nin kurulugumu yaparak halka arzını gergeklestirmistir. Marbas B
Tipi Menkul Kıymetler Yatırm Ortaklıfı A.S., 2012 yılında Girisim Sermayesi Yatırım
Ortaklıgı’na dönüstürülmüs ve unvanı Gedik Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklıgı A.S. olarak
degistirilmistir. Gedik Yatırım Ortaklıgı A.$.’nin de nevi deisikligi yapılarak 11 Eylül 2014
tarihindenitibaren Gedik Yatırım Holding A.S. unvanıile yatırım holdinge dönüstürülmüstür.

Gedik Yatırım, 2004 yilmda Marbas Menkul Degerler A.S.’nin coguntuk hisselerini devralmistir.
2008 yılında ise Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Gedik Portföy Yönetimi A.S.’nin kurulus ve
faaliyet iznini almıstır. 2020 yılı Subat ayına kadar baglı ortakligi Gedik Portföy Yönetimi A.S.’nin
yönetimini elinde bulunduran Gedik Yatırım, paylanm Gedik Yatırım Holding A.S.'ye
devretmistir.?

 

Y Gedik Yatırım'ın kurucu ortaklarından Gedik Holding A.S.'ye ait 9.828.000 TL nominal tutarindaki paylar,
Sn. Hülya GEDIK SADIKLAR'a ait 6.259.500 TL nominal tutarindaki paylar ve Sn.Vala GEDIK'e ait
1.053.000 TL nominaltutarindaki paylar diger ortaklardan Sn. Hakkt GEDIK'e devredilmistir.

? Gedik Yatırımın, Gedik Portföy Yönetimi A.S. unvanlı sirkette sahibi bulundugu beheri 1,12 TL itibari
degerde toplam 5.299.858,66 adet hissenin tamamının 5.935.841,70 TL. bedelle Gedik Yatirim Holding
A.S.'ne devredilmistir. Sóz konusu satis islemi 18 Subat 2020 tarihi itibariyle tamamlanmıstır.
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Gedik Yatırım, baglı ortaklıgı Marbas Menkul Degerler A.S.’nin 7 subesi ile birlikte toplam 46
subesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Marbag Menkul Degerler A.S. Sirket’in, baglı ortaklı8ı
konumundadır.

Gedik Yatırım Holding A.S.’nin yeniden yapılandırılması kapsamında Gedik Yatırım, Gedik
Yatırım Holding A.S.’nin istiraki olmustur.

Gedik Yatırım Menkul Deßerler A.S.’nin finansal tabloları asaßıdaki tabloda belirtilen Marbas
Menkul Degerler A.S, ile konsolide edilmekte olup, son durum itibariyle istirak tutar ve oranları
asagida verildigi gibidir.

 

Marbas Menkul Degerler A.S. Sermaye Piyasası Faaliyetleri 25.000,000

|

99,997

Baglıortaklıklar ve Istiraklereiliskin bilgiler:

Marbas Menkul Degerler A.S. Hakkinda Genel Bilgi:
Unvam : Marbag Menkul Degerler A.S.
Merkezi : Istanbul
Kurulus Tarihi : 11.07.1999
Faaliyet Konusu : Sermaye piyasasıfaaliyetleri
Ödenmig Sermaye : 25.000.000 TL

1990 yılında faaliyete baslayan Marbas, 03.05.2004 tarihinde Rekabet Kurumu’nun, 07.05.2004
tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniile Gedik Yatırım tarafından satın alınmıstır. Ankara
ve Istanbul’da olmak üzere 5 gubesi bulunan Marbas, 73 galısanı ile birlikte yatırımcılara hizmet
sunmaktadır.
Marbas Menkul Degerler A.S., mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmis olan yetki belgelerinin
6362 sayılı SPKn uyarınca yenilenmesitalebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na bagvuruda bulunmus
olup, Marbag IH-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere Îliskin Esaslar
Tebligi uyarinca “kismi yetkili” olarak siniflandirilmistir (30/12/2014 tarih ve 2014/35 sayih
Sermaye Piyasasi Kurulu kararı).

Marbas Menkul Degerler A.S.’nin yetki ve izin belgeleriile faaliyet gósterdigi piyasalar sóyledir:

Kısmi Yetkili Aracı Kurum

 

*  Isiem Aracılıı Faaliyeti

«  Sınırlı Saklama Hizmeti

BIAS'da Faaliyet Gösterdißi Piyasalar:
e Pay Piyasasi

®  Borglanma Aragları Piyasası
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+  Vadeli Íglem ve Opsiyon Piyasası

Marbag Menkul Degerler A.S.’nin ortaklık yapısı asagida verildigi gibidir.

 

      
  
 

 

 

 

 

 

      

-Unvan Ly Me) |
aeYatırım Menkul Degerler

|

999949741 9999731 24.999317 99,9727
Hakka Gedik 18184 0,0018 4551 0,0018
Erhan Topac 90,92 0,0009 228|  0,00091
Toplam 10.000.000,00| —100,0000| 25.000.000,00| 100,0000
  
Gedik Yatırım Holding A.S.(GYHOL) Hakkında Genel Bilgi:

Unvanı : Gedik Yatırım Holding A.S.
Merkezi : Istanbul
Kurulus Tarihi :12.03.1998
Nevi Degisiklik Tarihi : 11.09.2014
Faaliyet Konusu : Gelisme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyaci

olan, inovasyon yaratan, teknolojik olarak rekabet avantajı
olan, teknolojik ürün gelistiren, karlılık potansiyeli olan
sürdürülebilir büyümeye olanak saßlayacak sirketlere yatırım
yapmak ve esas sézlegmede yeralan digerisler.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000,000 TL
Cikarilmis Sermaye : 30.000.000 TL
Halka Arz Tarihi : 13-14-15/Nisan/1999
Payların Islem Gördügü Pazar : Borsa Istanbul Ana Pazar

Gedik Yatırım Ortaklı$ı A.$. (Dönüsüm sonrası Gedik Yatırım Holding A.S.) A Tipi bir menkul
kıymet yatırım ortaklıgı olarak 1998 yilinda kurulmustur. Sirket déntistim dncesinde BIAS
Kurumsal Ürünler Piyasası'nda GDKYO koduyla islem górmistir.

Gedik Yatırım Ortaklıgı A.S.’nin “Yatırım Ortaklı$ı” statüsünden gıkarak "Gedik Yatırım Holding
A.S.” unvank bir Yatirim Holding sirketine dönüstürülmesi igin Sermaye Piyasası Kuruluna yapmıs
oldugu basvuru, Kurul'un 11-48.2 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına lliskin Esaslar
Tebli$i’nin 41’inci maddesinin birinci fikrası gergevisinde olumlu kargilanmis olup, nevi
degisikligine liskin olagan ústii genel kurul toplanús: 27 Agustos 2014 tarihinde gergeklestirilmistir,
Gedik Yatiim Ortakli21 A.S 'nin Yatırım Holding'e dönüsümüneiliskin esas sözlesme desisikligi
11.09.2014 tarihiitibariyle tescil ve ilan edilmigtir, BIAS Ana Pazar’da GYHOL koduyla islem
górmektedir.

Gedik Yatırım Holding A.S., Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.’nin sermayesinin %50,25’ine
sahiptir.
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Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı

% %
Erhan Topag (A Grubu ) 30.000,00 0,10 30.000,00 0,10
Erhan T 27.186.885 90,62 27.444.877,09 91,48
DolasımdakiPaylar 2.783.115 9,28 2.525.122,91 8,42

Ortagin Adi Soyadi

 

Gedik Yatırım Holding A.S.’nin Istirakleri:

1) Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.

Sirket yönetim kurulu 28 Ocak 2015 tarihli toplantısında, yatirim yapacagi Óncelikli sektórleri,
déntisiim raporunda da yer verildigi gibi finansal hizmetler (Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
dahil), yenilenebilir enerji ile tam ve gida sektérii olarak belirlemistir. Bu kararlar cercevesinde
Kurulusumuz finansal varliklan elde tutma amacina baglı olarak kısa ve uzun vadeli finansal varlik
portföyü agafıda yer almaktadır. Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. GY HOLDING, Gedik
Yatırım Menkul Degerler A.S.’nin baglı ortaklıgı konumunda iken 28 Ocak 2015 tarihinde Gedik
Yatırım Menkul Degerler A.S.’nin yönetim kurulu, Gedik Yatırım Holding A.S. paylarını sirket
ortaklarına satma kararı almıstır. Bu kapsamda, 2015, 2016 yılları ile 2017 yılının ilk aylarında,
borsadan gerceklestirdigi GEDIK paylarının iktisabı sonrasında Gedik Yatırım Menkul Degerler
A.S.’nin %52’sine sahip olmustur. Pay alım sınırları dikkate alinarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun
onayı alınmastır.

Sermaye piyasalarında 27 yıllık gegmisi olan Gedik Yatırım, yatırım kurulusunun alabilecegi tüm
yetki belgelerine sahip olan “genis yetkili” yatırım kurulusudur.

Islem Aracılıgı Faaliyeti, Portföy Aracılıdı Faaliyeti, Bireysel Portfüy Yóneticiligi Faaliyeti,
Yatırım Danısmanlıgı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En lyi Gayret
Araciligi), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama) hizmetleri vermektedir.
Gedik Yatırım 2010 yılında halka arz edilmistir. Sirketin payları Borsa Istanbul A.S.’nin Ana
Pazarinda “GEDIK”islem koduyla islem görmektedir.

11 Sirket, 26 yıllık gegmisinde aracılık faaliyetlerinin dısında, kügük ya da büyük ölcekli bireysel
yatirumcilarin tasarruflarmi bir araya getirmelerine katkıda bulunmak üzere A ve B tipi altı yatırım
fonunun kurulusunu yapmıstır.

Gedik Yatırım kurumsal finansman hizmetleri kapsamında basta pay halka arzları olmak üzere,
borglanma aracı ihragları, sirket satın alma ve birlesmeleri, finansal ortaklık, sermaye artırımı,
temettü daßıtımı, özellestirme projeleri olmak üzere gok gesitli danısmanlıklar yer alıyor.
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Gedik Yatırım 2015 yılında gelistirdi$i Gedik Universal ve Gedik Private markaları adı altında
yatırımenlarına sundugu hizmetleri teknolojiye yaptıfı yatırımlar ve dijital ortamdaki tanıtım
faaliyetleri ile daha nitelikli hizmet vermeye baslamgtr.

Gedik Yatırım’ın stratejisi yaygın caligan, teknolojiye yatırım yapan, güglü sermaye yapısı ile
sektörde faaliyet gösteren ilk üg yatırım kuralugu arasında olmaktır.

2) Gedik Portfóy Yónetimi A.S.

2008”de kurulan Gedik Portföy Yónetimi A.S. bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerinin
yönetimini gergeklestirmektedir. Sirket'in amaci, Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak Sirketin ana sözlesmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunmaktır. Gedik Yatırım Menkul Deßerler A.$Jnin kurucusu oldugu Yatırım Fonlarının
portföylerinin yönetimi de Gedik Portföy Yönetimi A.S. tarafindan yónetilmektedir. Sektórde
bulunan 53 portfúy sirketinden birisidir. 04.02.2020 tarihinde Gedik Portföy Yönetimi A.S.’nin
Gedik Yatinm Menkul Degerler A.S.'de bulunan paylan 5.935.841,70TL. bedelle devir alınmıstır.

3) Hub Girisim Sermayesi Yatırım Ortakhgi A.S,

Hub Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklıgı A.S. ise nevi deßisikligi Öncesinde Marbas B Tipi
Menkul Kıymetier Yatırım Ortaklıgı A.S. (kurulug 2006) olup, unvan ve faaliyet konusu degisikligi
ile Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklıgına dönüsmüstür. Sermaye Piyasası Kurulu’nun son
düzenlemeleri kapsamında 20 milyon TL kayıtlı sermaye tavanıigerisinde gıkarılmıs sermayesi 20
milyon TL'dir. Sirket, BIAS Kolektif Yatinm Ürünleri ve Yapuandirilmis Urtinler Pazari’nda
HUBVC koduyla islem görmektedir. Gedik Yatırım Holding A.$.’nin Hub Girisim Sermayesi
Yatırım Ortaklıgı A.S.’nin sirket sermayesi igindeki pay oranı %0,48’dir. Hub Girisim, Türkiye’nin
giderek ytikselen global profiline paralel olarak, bölgenin büyüme dinamiklerini ve dünya
ekonomisinin Gne gikan trendlerini de g67. önünde bulundurarak, 12 kärlı sektör ve projelerden
olusan bir portföy olusturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda fikirlere ve henüz baslangıc
asamasındaki yeni kurulmussirketleri incelemektedir.

4) Albila Serum Biyolojik Uriinler San. ve Tic. A.S.

26.01.2017 tarih ve 393 sayılı Yönetim Kurulu Karan uyarınca yeni kurulacak olan Albila Serum
Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.S.'nin toplam sermayesinin %2,57’üne denk gelen paylarına
257.143 TL bedel kargiliBindaistirak edilmesine karar verilmistir. Bu kapsamdaistirake hisse alumi
igin dönem igerisinde 77.143 TL avans geklinde ödeme yapılmıs ve istirakin sermayesinintescili
gergeklegmistir. 11 Eylül 2018 tarihinde gerçeklestirilen sermaye artırımına katılarak 165.756 TL
bedel karsılıgı 4.259 adet B grubu pay edinilmis ve Sirketteki toplam pay adetimiz 9.067 nominal B
grubu paya ulasmıstır, istirak oranımız ise %2,57 oranındadır.

7.2. Ihracgmın grupicerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin faaliyetlerinden önemli
öleüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi:

Sirketimizin finansal tabloları baglı ortaklıgı Marbas Menkul Degerler A.S.ile konsolide edilmekte
olup, bu sirketlerin büyüklük ve faaliyet sonucları itibarıyla Sirketimize etkisi önemsiz
boyutlardadır. Ancak grup bünyesinde yer alan gelismelere göre itibar kaybı olması durumunda
Sirketfaaliyetleri de olumsuz yönde etkilenebilecektir,
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8. EGILIM BILGILERI

8.1. Bagımsız denetimden gecmis son finansal tablo döneminden itibaren ihraceımın finansal
durumu ile faaliyetlerinde olumsuz bir degisiklik olmadıgınailiskin beyan:

Ortakligumizin konuya iliskin olarak Sermaye Piyasasi Kuruluna vermis olduju beyan asagida
verilmektedir.

“Bagımsız denetimden gecmis sonfinansal tablo dönemindenitibaren sirketimizinfinansal durumu
ile faaliyetlerinde önemli olumsuz degisiklikler olmadıgını beyan ederiz.”

8.2. fhraçemm beklentilerini önemli öleüde etkileyebilecek e&ilimler, belirsizlikler, talepler,
taahhütler veya olaylar hakkindabilgiler:

Yoktur.

9. KAR TAHMINLERI VE BEKLENTILERI

9.1. Ihracomm kar beklentileri ile iginde bulunulan ya da takip eden hesap dónemlerine
iliskin kar tahminleri:

Yoktur.

9.2. Ihrascının kar tahminleri ve beklentilerine esas teskil eden varsayımlar:

Yoktur.

9.3. Kar tahmin ve beklentilerineiliskin bagımsız güvence raporu:

Yoktur,

9.4. Kár tahmini veya beklentilerinin, gegmis finansal bilgilerle karsılastırılabilecek sekilde
hazırlandıgınailiskin acıklama:

Yoktur.

10. IDARÍ YAPI, YONETIM ORGANLARI VE UST DUZEY YONETICILER

10.1. Ihragemın genel organizasyon seması:

Sirket’in organizasyon seması asagida verilmektedir:
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10.2. idari yap:

10.2.1. Ihracsının yönetim kurulu üyeleri hakkındabilgi:

Sirket yönetim kurulu üyeleri 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2018 yılı olagan genel kurul
toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere secilmislerdir.
Yónetim kurulu üyelerinin ihraggı dısında yürüttükleri gorevleri asagidaki gibidir.

eS

Ethan Topag   
 

 

 

3yılLyıl
Kurulu Baskany/Genel Müdür 14.658,217,31 21,75
Baskam

Onur Topag Yönetim Yónetici 3 yiV1 yu - 0,00
Kurulu

Baskan

Vekili

T. Metin Genel Genel Müdür/Yönetim 3 yı/l yıl - 0,00
Ayısık Müdür/ Kurulu Uyesi

Ülkü Feyyaz

|

Bagımsız Bagimsiz Uye 3 yil/1 yil - 0,00
Taktak Uye       
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Yönetim kurulu üyelerinin ihracgı dısında yürüttükleri gérevleri asagidaki gibidir.

 

 

 

 

 

    

Erhan Topag Gedik Yatırım Holding AS. beeen 91,6
Marbas Menkul Deg. A.S y 0,0009

Gedik Yatirim Holding A.S. Y.K. Baskan Vekili
Hub Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklıgı /Genel Müdür

Onur Topag AS. Yönetim Kuralu -
Marbag Menkul Degerler A.S. Bsk.Vkl.

Genel
T.Metin Ayısık Ortaklık dısında aldıgı görev yoktur Müdür/Yönetim _

Kurulu Üyesi
Ülkü Feyyaz xTaktak Ortaklık dısında aldıgı görev yoktur -

 

10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

 

    

 

 

 

 

 

 

 

       

T-Metin Genel Miidtir /Yénetim Kurulu Üyesi Genel Miudir/Yénetim Kurulu 0 0Ayisik Uyesi
Murat Genel Müdür Yardimeisi/ Genel Müdür Yardımcısı/
Tanrıö Yatırım Bankacılıgı Yatırım Bankacılıgı 0 0anrıöver

Ersan Akpınar Genel Müdür Yardımcısı/ Satıs Genel Müdtr Yardımeıs/Satıs 0 0

Cogan Genel Müdür Yardımcısı/ Genel Müdür Yardımcısı/Satıs 0 0
Yegenoglu Kurumsal Satis

en Genel Miidtir/ Grup Mali Isler ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımeısı/Satıs 0 0
… Genel Müdür Yardımcısy Yurt igi Aracılık banErgün Kogucu Faaliyetleri ve Yatim Danismaniifi Genel Miidir Yardimcisy/ Satis 0 0

Arda Alat Genel Müdür Yardımcısı/ Genel Müdür Yardımcısı/
as Kurumsal Finansman Kurumsal Finansman
 

10.3. Son 5 yılda, ihraecının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden
alnan, ügili kisiler hakkında sermaye piyasası mevzuati, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesindebelirtilen süreler gecmis olsa bile; kasten
islenen bir sugtan dolay1 bes val veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikäp,
rügvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıstırma, verileri yok etme veya degistirme, banka veya kredi kartlarının kötüye
kullanılması, kacakgılık, vergi kayakgıhfı veya haksız mal edinme suclarından dolayı alınmız
cezai kovusturma ve/veya hükümlülügünün ve ortaklık isleri ile ilgili olarak taraf olunan
dava konusu hukuki uyusmazlık ve/veya kesinlesmis hüküm bulunup bulunmadigma dair
bilgi:

Yoktur.
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10.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihraccıya karyı görevleri ile
sahsi gıkarları veya diger gérevieri arasinda bulunan olasi sıkar catısmaları hakkında bilgi:

Yoktur.

11. YONETIM KURULU UYGULAMALARI

11.1. fhraçemm denetimden sorumlu komite üyeleri ile diger komite iiyelerinin adi, soyadi ve
bu komitelerin görev tanımları:

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetim Komitesi Baskani: Baiimsiz Yénetim Kurulu Uyesi- Ulkii Feyyaz Taktak

Denetim Komitesi’nin görev ve sorumluluklan ise göyledir;

1. Sirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya agıklanması, bagimsiz denetimi, ic
kontrol sisteminin isleyiginin ve etkinliginin gézetimi, bagimsiz denetim kurulugunun segilmesi,
bagimsiz denetim sézlesmelerinin hazirlanarak bagimsiz denetim  stirecinin baslatılması,
bagimsiz denetim sirketinin her asamadaki galıgmalarının gözetimi Komite tarafından
gergeklestirilir.
Komite en az üg ayda bir toplanır ve toplantı sonugları tutanafa baglanarak yönetim kuruluna
sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alam ile ilgili tespit ve Snerileri yönetim kuruluna
yazılı olarak bildirir.
Bagimsiz denetim kurulugundan alinacak hizmetler Komite tarafindan belirlenir ve yónetim
kurulunun onayina sunulur.
Sirketin muhasebe, i¢ kontrol sistemi ve bafımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklıga ulayan
sikayetlerin incelenmesi, sonuca baglanması, sirket galısanlarının, ortaklıgın muhasebe ve
bagimsiz denetim konularindaki bildirimierinin degerlendirilmesi gizlilik ilkesi gergevesinde
Komite tarafından yapılır.
Komite kamuya agıklanacak yıllık ve ara dönem mali tabloların, ortaklıgın izledigi muhasebe
ilkelerine, gergege uygunluguna ve dogrulugunailiskin olarak ortaklıSın sorumlu yöneticileri ve
bagumsiz denetgilerinin görüslerini alarak degerlendirmelerini yazılı olarak yönetim kuruluna
bildirir.
Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyag górdúgú konularda bagimsiz uzman görüslerinden
yararlanabilir. Danısmanlık hizmetlerinin maliyeti ortaklık tarafından karsılanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sirket Yönetim Kurulu’nun 14.06.2012 tarih ve 1121 sayılı kararı kapsamında Gedik Yatırım’ın
Kurumsal Yónetim Komitesi'nin olugum vepolitika esaslar: belirlenmistir.

Iki üyeden olusan Kurumsal Yönetim Komitesi 24.04.2018 tarih ve 1387 sayılı yönetim kurulu
kararı ile asagidaki sekilde yeniden belirlenmistir.

Komite iki üyeden olusmaktadir.
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Kurumsal Vinetim Komitesi

Komite Baskam : Ülkü Feyyaz Taktak (Bagimsiz Uye)
Uye : Eylem Ciftgi

Kurumsal Yönetim Politikası Esasları;

Amac

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının saglıklı bir biçimde yerine getirilmesi igin Sermaye
Piyasası Mevzuatına göre Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. (Ortaklik) Yónetim Kurulu
bünyesinde olusturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi’nin (Komite) gôrev alamve çalisma esaslan
belirlemek bu düzenlemenin amacını olusturmaktadır. Komite, Sirketin, Kurumsal Yönetim
Ïkelerine uyumunu izler, gerektiginde Yónetim Kurulu'na uyum konusundaiyilestirici çahsmalara
iliskin Öneriler sunar.

Komitenin Yapısı
Komite Sirketin yönetim kurulu üyeleri arasından segilen en az iki üyeden olusur. Komite bagkanı,
bagimsiz ydnetim kurulu tiyeleri arasindan segilir. Icra Baskam, Genel Miidtir komitede yer alamaz.
Komitenin iki tiyeden olugmasi halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
gogunlugu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden olusur.

Görev ve Sorumluluklar

1. Komite yılda en az bir kez toplamr. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır, Toplantı
sonugları bir rapor halinde Yónetim Kurulu'na sunulur.

2. Komite ayrica Kurumsal Yénetim ilkelerinde belirtilen “Aday Gösterme Komitesi”, “Riskin
Erken Saptanması Komitesi” ve “Ücret Komitesi”’nin görevlerini de yerine getirir,

3. Komite Sirkette Kurumsal Yénetim Ilkelerinin uygulanıp uygulanmadigim, uygulanmıyor ise
gerekgesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen olumsuzluklan
tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyilestirici tavsiyelerde
bulunur. Yatırımcı iliskileri gergevesinde Yatırımcı Iliskileri Bölümü Sermaye Piyasası
mevzuatı kapsamındaki galısmalarını gözetir.

4. Komite, (1) Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bafımsız üyelik iin adaytekliflerini,
adayin bagimsizlik ölgütlerini tasıyıp tagımaması hususunu dikkate alarak degerlendirir ve bu
degerlendirmesini bir raporla yönetim kurulunun onayına sunar, (1) Bafımsız yönetim kurulu
üye adayından, mevzuat, esas sözlesme ve “Bagımsız Üye” kriterleri gergevesinde bagimsiz
oldugunailiskin yazil bir beyam aday gósterildigi esnada adaydan alir, Gu) Bagimsizligini
kaybettigi igin Yónetim kurulundan istifa eden veya herhangi bir nedendendolay: tiyeligi biten
Baßımsız üye yerine asgari bafımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sa$lanmasını
teminen,ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bosalan üyeliklere bagımsız üye
secimi igin degerlendirme yapar ve degerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna
bildirir, (iv) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanmasi, degerlendirilmesi ve editilmesi
konularinda seffaf bir sistemin olusturulması ve bu hususta politika ve strateji belirlenmesi
hususlarında galısmalar yapar, (v) Yönetim kurulunun yapis1, verimliligi hakkinda düzenli
degerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek degisikliklere iliskin tavsiyelerini
yOnetim kuruluna sunar, (vi) Performans degerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda ilke
ve uygulamaesaslarını belirler ve yönetim kuruluna sunar.
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5. Komite Sirketin varligim, gelismesini ve devamim tehlikeye dügürebilecek risklerin erken
teshisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasi ve riskin yönetilmesi
amacıyla galısmalar yapar, degerlendirmelerini yónetim kuruluna verecegi raporla bildirir, varsa
tehlikelere isaret eder, gareleri gösterir. Rapor denetgiye de yollanır.

6. Komite, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarınailiskin
Snerilerini ve úcretlendirmede kullamlabilecek ölgütleri belirler, ónerilerini yónetim kuruluna
sunar.

7. Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyac duydußu konularda bafımsız uzman görüslerinden
yararlanabilir, danıgmanlık hizmetlerinin bedeli ile komitenin gorevini yerine getirmesi icin
gereken her türlü kaynak ve destek Sirket tarafından karsılanır.

11.2. Ihracgmm Kurulan kurumsal yönetim ilkeleri karsısndaki durumunun
degerlendirilmesi hakkında acıklama:

Sirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre faaliyet gösteren ve payları Borsa Istanbul Ana
Pazardaislem görmekte olan halka açik bir kurulustur. Gedik Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulunun
U-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebli$i’nin 5’inci maddesine göre Kurumsal Yönetim Ilkeleri
uygulamalarında ügüncü gruba dahil ortaklıklar arasında bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebligi’nin, saydamlik, esitlik,
sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemis olan Gedik Yatırım, ilgili teblig
gergevesinde uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yónetim Ilkelerinin tamamına, zorunlu
tutulmayan ilkelerin ise gofunluguna uymaktadır. Uygulanamayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise
herhangi bir gıkar gatısmasına sebebiyet vermemektedir,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat paralelinde ve belirlemis oldugu
etik degerlerine uygun olarak faaliyetlerini yerine getiren Gedik Yatırım, yatırımcılarına uzun
dönemli katma deger saßlanmasında Kurumsal Yönetim Ilkeleri’ne uyum göstermenin en az
finansal performans kadar önemli olduguna inanmaktadir.

Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmekte olup
kurumsal yónetim uyum raporu www.gedik.com internet adresinde yer almaktadır. Ayrica her
dónem kamuya agiklanan Yónetim Kurulu Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporlarında kurumsal
uyum raporu yer almakta olup bu raporlara www.kap.gov.tr ve www.gedik.com internet
adreslerinden ulagılmaktadır.
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu;
http://www.gedik.com/gedik yatirim/faalivet raporlarimiz.aspx internet adresinde yayınlanan
faaliyet raporlarının ekinde yer almaktadır;

12. ANA PAY SAHIPLERI

12.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı
igindeki paylari dogradan veya dolayh olarak %5 ve fazlasi olan gercek vetiizel kisiler ayrı
olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

 

   
  



(70.

Hakki Gedik 13.663.102,40 20,27%

|

13.563.102,40 20,13%
Erhan To 15.308.217,31 22,72%

|

14.658.217,31 21,75%
Gedik Yatırım Holding A.S. 35.118.708,80 52,11%

|

33.866.067,80 50,25%
Diger 3.301.971,49 4,90%

|

5.304.612,49 7,87%

 

 

  
  

 

   
 Erhan Topag 12.291.486,49 18,24| 14.658.217,31 21,75
       

 

 

Sirket sermayesinin %50,25’ine sahip olan Gedik Yatırım Holding A.S. sermayesinin %91,60’Iık
oran ile ana orta&ı olan Erhan TOPAC’ın, bu iliski sebebiyle Sirket sermayesinde %21,75 oranında
dolaylı pay sahipligi bulunmaktadir.

12.2. Sermayedeki veya toplam oy hakki icindeki payları %5 ve fazlası olan gergek kisi
ortakların birbiriyle akrabalık iliskileri: :

Erhan Topag’in vefat eden abisi ile Sirket ortaklarından Hakkı Gedik’in teyzesi arasinda evlilik
iliskisi vardir.

12.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

 

 

  

 

 

Yok Nama Yok 1TL 67.392.000 100

TOPLAM 67.392.000 100
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12.4, Ihraccınm yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim
hakimiyetinin kaynagı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemekicin alınan tedbirler:

Yoktur.

12.5. Ihrascının yönetim hakimiyetinde degisiklige yol acabilecek anlasmalar/düzenlemeler
hakkindabilgi:

Yoktur.

13. IHRACCININ FINANSAL DURUMU VE FAALIYET SONUCLARI HAKKINDA
BILGILER
13.1. Ihracemm Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve
ibraggi bilgi dokiimanmda yer alması gereken finansaltablolari ile bunlara iliskin bagımsız
denetim raporları:

Sirketin, 01.01.2019-31.12.2019 dönem finansaltabloları ve bagımsız denetim raporları 13.02.2020
tarihinde ve 01.01.2018-31.12.2018 dönemini igeren finansal tabloları ve baëimsiz denetim
raporları 11.03.2019 tarihinde, www.kap.org.tr adresinde ve www.gedik.com adresinde ilan
edilmistir.

13.2. Ihraccı bilgi dokümanında yer almas: gereken finansal tablo dónemlerinde bagımsız
denetimi gergeklestiren kurulusların unvanları, bafımsız denetim görüsü ve denetim
kurulusunun/sorumlu ortak bas denetginin degismis olması halinde nedenleri hakkındabilgi:

 

 

   

Bagımsız Denetim Kurulusu Bagimsiz
Denetim/Inceleme

Görüsü
31.12.2019 Arkan Ergin Uluslararası Bagrmsiz Denetim A.S. Olumlu

31.12.2018 |Ak Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Olumlu
IMiisavirlik AS.    

13.3. Son 12 ayda ihraggemın ve/veya grubun finansal durumu veya karlııöı üzerinde önemli
etkisi olmus veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim
islemleri:

 

 

 

 
 

Davacı

Taraf  
Mahkeme Gelinen

Davalı Taraf | Dosya No Yıl Konusu Risk Tutarı Asama 

 

  

 



 

Gedik Utku Can izmir 4.15 Sirketin Izmir 1.907.800 TL oir kisi
Yatırım Ecehan Özel Mahkemesi Subesinde meydana raporuna karsı
Menkul zei 12013/435 E. gelen suistimal olayı beyanda
Degerler Ebru iseri ile ilgili olarak bulunulmustur.
AS. Yılmaz ugranılmıs olan Dava devam

à un zararın, zarara neden etmektedir. Bir
Omer Sükrü olanlardan tahsili sonraki

us amaciyla agilmis olan durusmatarihi

Sabri Ínce maddi tazminat 06.04.2020

. tarihindedir.
Berhan Sahin davası meee

Oziem Ölmez

       
 

 

 

 

Davaci Mahkeme Dosya No Risk Gelinen
Taraf Davalı Taraf Yıl Konusu Tutarı Asama
         

13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihragcının ve/veya grubun finansal
durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli degisiklikler (üretim, satıs,
stoklar, siparisler, maliyet ve satıs fiyatları hakkındaki geligmeleri de igermelidir):

Yoktur.

14. DIGER BILGILER

14.1. Sermaye hakkındabilgiler

Ortaklıgımızın gıkarılmıs sermayesi 67.392.000 TL’dir.

14.2. Kayith sermaye tavanr:

Ortaklıgımızın kayıtlı sermayetavan tutarı 150,000.000,-TLdir,

14.3. Esas sözlesme ve ie yönergeyeiliskin önemli bilgiler:
Tek bir metin haline getirilmis ve yetkili kigilerce imzalanmıs esas sözlesme ve ig yönerge
https://www.gedik.com/icerik-dosyalari/file/IC_YONERGE 30122014.pdf
https://www.gedik.com/icerik-dosyalari/file/Gedik esas _sozlesme 14052015.pdf
bttp://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=436425
ve  http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=269907 adreslerinde yer
almaktadır. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurul tarafından onaylanan sirket ic

 



yönergesi 28.03.2013 tarihinde KAP’ta duyurulmus ayrica 09.05.2013 tarih ve 8316 sayılı
TTSG’deilan edilmistir.

14.4. Esas sózlegmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççinm amaç ve
faaliyetleri:
Sirket Esas Sözlesmesi’nin 3. maddesine göre; sirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat húktimierine uygun olarak sermaye piyasasıfaaliyetlerinde bulunmaktır.

Sermaye piyasası araglarının kendi nam ve hesabına, baskası nam ve hesabına, kendi namına
baskası hesabına alım satımını yapmak, Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araglarının ihrag
veya halka arz yoluyla satımına aracılık, daha önce ihrag edilmis olan sermaye piyasasi araglarının
alım satımına aracılık, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenleme yapılması halinde menkul
kıymetlerin geri alim veya satis taahhüdü ile alim satımı, yatırım danısmanlıgı, portföy yöneticiligi,
kredili menkul kıymet, acıfa satıs ve menkul kıymetlerin ödüng alınması ve verilmesi, türev
aragların alım satımına aracılık faaliyetlerinde bulunmak, menkul kıymetler borsalarına üye olarak
borsa islemlerinde bulunmak, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde
bulunmak,yatırım fonları kurmak ve yönetmek, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ile sermaye piyasası araglarını ihrag etmek,
sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek sirketlere istirak etmek:
Sirket’in baslıca faaliyet konularını olusturmaktadır. Sirket, bu faaliyetler dısında, sermaye piyasası
mevzuatında aracı kurulus faaliyetleri arasmda sayilan ve sayilacak olan diger her túrlú islemi
yapabilir.

14.5, Sermayeyi temsil eden paylarm herhangi bir borsada islem görüp görmedigi hakkında
bilgi:
Gedik Yatırım’ın sermayesinin %15’i temsil eden paylar 21-22 Temmuz 2010’da halka arz edilmis
olup, Sirket payları 29 Temmuz 2010 tarihinden itibaren BIAS Ana Pazarda? “GEDIK” koduyla
islem görmektedir.

15. ÖNEMLI SÖZLESMELER

Yoktur.

16. UZMAN RAPORLARI VE UCUNCU KISILERDEN ALINAN BILGILER
Izahnamede, Finansal Tablo ve Bagimsiz Denetim Raporlanbéltimtinde, Arkan Ergin Uluslararast
Bagimsiz Denetim A.S. ve Engin Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müsavirlik
A.S.’den alınan bilgilere ve raporlara yer verilmis olup, söz konusu bilgiler kendilerinden alindig1
sekilde aynen kullanılmıstır.

Gedik Yatırım’ın 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli yıllık finansal raporları hem www.kap.org.tr
hem de www.gedik.com adresinde incelemeye acik bulunmaktadır.

Thragg: bilgi doktimanında Faaliyet Hakkinda Bilgiler Bölümü’nde yer alan veriler BIAS, TSPB ve
gibi kurumlardan alinarak aynen yer verilmistir.
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Gedik Yatırım, ihraggı bilgi dokümanında ügüncü kisilerden saglanan bilgilere yer verdigi
durumlarda, bilgileri aynen almdigim, bildigi veya ilgili tigtincti kisilerin yaymladig: bilgilerden
kanaat getirebildigi kadanyla aciklanan bilgileri yanlıs veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir
eksikliZin bulunmadigim beyan eder.

17. INCELEMEYE ACIK BELGELER

Asagidaki belgeler Ofis Park Maltepe Altaycesme Mah.Camh Sok. No : 21 Kat: 10-11-12
Maltepe/ ISTANBULadresindeki ihragginm merkezi ve basvuru yerleri ile ihraccının internet
sitesi (www.gedik.com) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin
incelemesine acik tutulmaktadir:

1) Thraca bilgi dokümanındayer alanbilgilerin dayanaÿini olusturan her türlü rapor ya
da belgeile degerleme ve gürüsler (deZerleme, uzman,faaliyet ve bagimsiz denetim
raporlarıile yetkili kuruluslarca hazırlanan raporlar,esas sözlesme, vb.)

2) Ihracemın ihrascı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları.

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelere asagidaki web adreslerinden de ulasılması
mümkündür.

https//www.gedik.com/gedik_yatirim/mali tablolar.aspx
https://www.gedik.com/sedik_yatirim/faalivet raporlarimiz.aspx
http://www.tspb.org,tr/tr/Portals/0/AIM AK Verileri/AIM_Veriler ak karsilastirmali 2018
09.xls
http://www.kap.sov.tr/bifdirim-sorgularÿ/bildirm-soreu-sonuc.aspx?tarihtipi=-
l&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=151 7&bildirimtipi=0&secimler=
http://www.spk.gov.tr/apps/aylikbulten/index.aspx?submenuheader=-1

18, EKLER

Yoktur.
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