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1. GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ  ORTAKLIĞI HAKKINDA GENEL BİLGİ: 

 
 
Unvanı  : Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş 
Merkezi         : İstanbul 
Kuruluş Tarihi         : 25.09.2006 (Marbaş B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.    

unvanı  ile kurulmuştur. 
 

Dönüşüm Tarihi          : 30/04/2012 tarihinden itibaren  Gedik Girişim Sermayesi Yatırım  
Ortaklığı’na  dönüşmüştür. 
 

Faaliyet Konusu                      : Esas olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme 
potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine uzun  
vadeli yatırımlar yapmaktır. 

Şirket’in İnternet Sitesi          : www.gedikgirisim.com 
Şirket Adresi                           : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok K:3 Yakacık-Kartal / 

İSTANBUL 
Telefon-Faks                          : (0216) 452-36-24  / :(0216) 377 11 36 
Ticaret Sicil No                       : 601638 
Kayıtlı Sermaye Tavanı          :  50.000.000.-TL 
Çıkarılmış 
Sermaye                

: 20.000.000.-TL 

Halka Arz Tarihi                     : 29-30 Kasım 2006-01 Aralık 2006 

 
 

2. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu 
 

Yönetim Kurulu 
 

Yönetim Kurulu üyeleri 19.04.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında  3 yıl süre ile görev 
yapmak üzere seçilmişlerdir. 
 
Erhan TOPAÇ     Yönetim Kurulu Başkanı 
Hilmi Çınar SADIKLAR   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İrfan  İKİZ      Yönetim Kurulu Üyesi 
Mine Tülay Könüman      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Aydede                 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Genel Müdürlük 
 
Caner Gülbek 
Genel Müdür Vkl. 
 
BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI 

 
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.  
 
 
 

Payı  

http://www.gedikgirisim.com/
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3.  Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı  Faaliyet Konusu 
 

Faaliyet  Konusu 
 
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 25.09.2006 tarihinde İstanbul Ticaret 
siciline “Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı ile tescil ve 
29.09.2006 tarihli, 6653 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur. 
2012 yılında yapılan unvan değişikliği ile “Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım 
Ortaklığı A.Ş.” olan Şirket unvanı, 19.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 
görüşülerek, 30.04.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca “Gedik Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. 
 
Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla 
iştigal etmek ve esas olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli 
taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek 
üzere faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıktır. 
 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şirket’in lider sermayedarıdır. Şirket paylarının %98,99  
GDKGS koduyla Borsa İstanbul(BİAŞ)’da  işlem görmektedir. 

 
Ortaklığımızın kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL ve çıkarılmış sermayesi 20.000.000 
TL’dir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Grubu imtiyazlı paylara sahip olup, Şirket’in 
yönetimine hakimdir. 
 
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak 
ihtiyacı olan şirketlere doğrudan veya dolaylı olarak ortak olunması veya borçlanma 
araçlarının satın alınması ile finansmanlarının desteklenmesini hedeflemektedir. Girişim 
sermayesi şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, 
malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana 
getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği 
ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir. 
 
 

4. Ortaklık Yapısı 
 

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer 
aldığı gibidir. 
 

 

Sermayedeki Payı Sermayedeki 
Payı

(TL) (%)
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş (A Grubu) 200.000 1,00%
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş (B Grubu) 17.133.472 85,67%
Hakkı Gedik 400 0,00%
Erhan Topaç 200 0,00%
Halka Açık 2.665.928 13,33%
TOPLAM 20.000.000 100,00%

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
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Şirket’in çıkarılmış sermayesini oluşturan hisselerin her bir adedi 1 TL nominal değerdedir. 
20.000.000 adet payın 200.000 adedi A Grubu imtiyazlı paylardan, 19.800.000  adedi B 
Grubu adi paylardan oluşmaktadır. Borsada işlem görmeyen A Grubu imtiyazlı  paylar Gedik 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne aittir. (A) grubu pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 
üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. (B) grubu payların herhangi bir 
imtiyazı bulunmamaktadır. 
 
31.12.2014 tarihi itibariyle Şirket sermayesinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 
toplam %86,67 oranında payı bulunmaktadır.  
 

 
5. Genel Ekonomik Durum ve Sermaye Piyasaları 
 

Geride bıraktığımız 2014 yılı hem Türkiye’de hem de Dünya’da birçok önemli olaylara 
sahne oldu.  
 
Yurtiçinde yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yurtdışında birçok ülkede de hükümetlerin 
değişmesi, Ortadoğu ve Ukrayna başta olmak üzere komşu ülkelerde tırmanan iç savaşlar 
yılın önemli siyasi ajandasını oluşturdu. Ekonomi cephesinde ise 2014, ABD Merkez 
Bankası başta olmak üzere dünya merkez bankalarının hem parasal gevşeme hem de bunun 
aksine parasal sıkılaştırma adımlarının etkisindeki küresel ekonominin, maalesef toparlanma 
sinyallerinin ABD dışında son derece sınırlı kaldığı bir yıl oldu.  
 
2014 yılı küresel finans sistemi için göreceli olarak iyi bir yıl oldu. 

 
Küresel ölçekte ekonomik büyüme ve istihdamı artırmaya yönelik adımlar, uluslararası 
ticarette ortak kurallar, hammadde ve enerji piyasalarının istikrarı, finans sitemi için daha iyi 
denetim ve dinamizm sağlayacak standartlar, yolsuzlukla mücadele, ulusal vergi politikaları 
arası uyum gibi konularda uluslararası birçok zirvede önemli deklerasyonlar yayınlandı. AB 
ile ABD arasındaki serbest ticaret ve yatırım müzakereleri (TTIP) hızlandı. ABD Trans-
Pasifik Ortaklık müzakerelerinde, AB de G.Kore ve Hindistan’dan sonra, Japonya ile 
ekonomik anlaşma görüşmelerinde 2014’de önemli adımlar atmaya başladılar. Diğer bir 
küresel merkez, Çin’de ise yeni siyasi liderlik iç tüketimi tetikleyen ekonomik büyüme 
stratejisini, AB ile yeni ekonomik anlaşmalarını ve teknolojik atılımlarını siyasal güç 
kaynağına dönüştürmekte başarılı bir 2014 geçirdi. 
 
Küresel ölçekte, özellikle de FED’den gelecek olan parasal sıkılaştırma öncesinde 
Türkiye’nin yüksek dış özel sektör borcu ve cari açık olarak özetlenebilecek iki önemli zayıf 
noktasından, düşen enerji fiyatları sayesinde cari açık konusunda rahatlama sağlandı. 
 
Türkiye Sermaye Piyasaları açısından 2013 yılında yürürlüğe giren Yeni Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun alt düzenlemeleri 2014’de de devam etti. Özellikle faaliyetlerine göre 3 gruba 
ayrılan Aracı Kurumlarla ilgili dar yetkili, kısmi yetkili ve geniş yetkili aracı kurum 
uygulamasının 1 Temmuz 2015’de fiilen başlayacak olması bu anlamda sektördeki önemli 
gelişmeler arasında yer almaktadır. 
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2015 Yılı Beklentilerimiz 
 
2015 yılı Türkiye için G20 dönem başkanlığı yılı olması bakımından, özellikle uluslararası 
marka tanımının içini doldurmak, güçlü bir Batı demokrasisi, müstakbel üyesi olduğu 
AB’nin standartlarında etkin bir piyasa ekonomisi ve sosyal kalkınma ülküsü ve de Asyalı 
dinamizm, girişimcilik ve sosyal yetenekler sahibi bir Avrasya merkezi tanımlamalarını ön 
plana çıkarabilmek için de önemli bir fırsat yılı olacaktır. 
 
2015 yılında yurtiçi siyasi gündemin en önemli maddesi 7 Haziran’da gerçekleştirilecek 
genel seçimler olacaktır. Ekonomi açısından önemli diğer gündem maddeleri ise, seçim 
sonrası hızlanması beklenen yapısal reformlar, Fitch’in 20 Mart’ta, Moodys’in 10 Nisan’da 
ve S&P’nin 8 Mayıs’ta gerçekleştireceği gözden geçirmeler ve bunların yansımaları şeklinde 
sıralanabilir. Yurtdışında ise yine gözler FED’in parasal sıkılaştırmaya ne zaman 
başlayacağına dair vereceği sinyallerde olacaktır.  
 
2014 yılında beklenen toparlanmayı gösteremeyen Türkiye’nin büyüme rakamlarının 
2015’de göreceli olarak iyi seviyelere ulaşması beklenmektedir. Öte yandan, FED’in 
beklentilere paralel olarak yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmaya başlaması Türkiye gibi 
gelişen piyasalar için dış finansman ve fon akın-mı açısından dalgalı bir ikinci yarı beklentisi 
yaratmaktadır.  
 
Halka arzlar tarafında ise 2015 yılının daha fazla şirketin borsaya geldiği bir yıl olacağını 
düşünüyoruz.  

 
6. Türkiye’de M&A ve Girişim Sermayesi Piyasası 
 

Deloitte tarafından hazırlanan 2014 Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporuna göre, 
Türkiye’de 2014 yılında M&A piyasasında toplam  236 adet işlem gerçekleşti. İşlem hacmi 
ise; yaklaşık 21 milyar dolar oldu. 2014 yılındaki işlem sayısı 2013 yılında gerçekleşen işlem 
sayısından yaklaşık % 8,75  işlem hacmi ise 2013 yılına kıyasla % 20 daha yüksektir.  
 
Özelleştirmeler toplam işlem hacminin %41’ini oluşturarak tüm zamanların en yüksek 
payına ulaştı 

12 işlem ile 8,6 milyar dolar büyüklük yaratan özelleştirmeler toplam işlem hacminin %41’ine 
tekabül ederken, yılın en büyük işlemi olan Milli Piyango özelleştirmesi tek başına işlem 
hacminin %13’ünü oluşturdu. 

2013 yılında işlem hacmine yaptıkları katkı son on yılın en düşük seviyesine gerileyen 
yabancı yatırımcıların işlem hacmi 2014’te %54 oranında artış gösterdi; yine de, 113 işlem ile 
toplam 8 milyar dolarlık hacim yaratan yabancıların toplam işlem hacmindeki payı %38 
seviyesinde kaldı. 
  
Sektörel olarak işlem sayısı bazında üretim 31, enerji 25, gıda 22, finansal hizmetler 20  işlem 
ile öne çıkmış, işlem hacmi bazında ise enerji, finansal hizmetler ve hizmet sektörü  ilk 3 
sırayı almıştır.  
 
2014 yılında ilk 10’na giren büyük ölçekli satın alma işlemine ilişkin detay tablo aşağıda 
verilmiştir. 
 



 

7 

 
 Türkiye’de 2014 Yılında Gerçekleşen Girişim Sermayesi Yatırımları 

 

  
Alıcı Ülkesi Hedef Şirket Sektör Hisse 

Oranı 

Değeri          
(USŞ 

milyon) 

1 212 Capital Partners, Pahicle Invest Türkiye  iyzico İnternet ve Mobil Servisleri N/D 1 

2 Actera Group (through LBT Varlık Yönetimi) 
Türkiye Turkasset Varlık Yönetim Finansal Hizmetler 100% N/D 

3 
Ascent Capital (through Alivira Animal Healt 
Limited) 

Hindistan Provet Veteriner Ürünleri İlaç 60% N/D 

4 Aslanoba Capital Türkiye  OnlineMarket E-Ticaret N/D N/D 

5 Aslanoba Capital Türkiye  Modacruz.com İnternet ve Mobil Servisleri N/D N/D 

6 Aslanoba Capital Türkiye  Webrazzi İnternet ve Mobil Servisleri 15% N/D 

7 Aslanoba Capital Türkiye  BuldumBuldum.com İnternet ve Mobil Servisleri N/D 2 

8 Aslanoba Capital Türkiye  Meal Box İnternet ve Mobil Servisleri N/D 1 

9 Auckland Investment Group BAE Şeker Yem ve Piliç Sanayi Yiyecek & İçecek 70% N/D 

10  Elemental Holding SA Polonya Evciler Kimya Hizmet 51% 11 

11 
EMF Capital Partners; Deutsche Investitions İngiltere, 

Almanya Aviva Sigorta Finansal Hizmetler 99% N/D 

12  Esas Holding; Actera Group Türkiye U.N. Ro-Ro Lojistik & Taşımacılık 98% N/D 

13 
European Bank ot Reconstruction and 
Development (EBRD) İngiltere Paşabahçe Cam Sanayii Üretim 15% 158 

14  Gedik Girişim Türkiye Zen Enerji Enerji 20% 0 

15  Goldman Sachs Amerika  Petlim Limancılık A.Ş.  Alyapı 30% 250 

16 Gözde Girişim Türkiye  Penta Teknoloji Dağıtım  Toptan ve Dağıtım 54% 13 

17  iLab Ventures Türkiye  Emlakjet.com İnternet ve Mobil Servisleri 100% N/D 

18 
Infinity Invest Holding Türkiye STP Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Özsüt) Restoranlar ve Ağırlama 70% N/D 

19 
 InfraMed Infrastructure  France Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş.  Enerji 25% N/D 

20 
 International Finance Corporation (IFC)  Amerika  Soda Sanayii A.Ş. Üretim N/D 25 

21 
 International Finance Corporation (IFC)  Amerika  Gama Enerji Enerji N/D 170 

22 Inventures Türkiye Tazemasa.com E-Ticaret N/D N/D 

23 
 İş Girişim, DGSK Türkiye, S. Korea Radore Veri Merkezi Hizmetleri Services Hizmet 57% 16 

24  Levant Capital BAE  Panço Giyim Perakende N/D N/D 

25 
Mediterra Capital (through ACP Sigorta ve 
Reasürans Brokerlığı) Türkiye Erna Sigorta ve Reasürans Finansal Hizmetler 100% N/D 

26  NBK Capital Kuveyt Yatsan Perakende 78% N/D 

27  NBK Capital Kuveyt Sistem-9 Medya Medya 51% N/D 

28  Nesma Holding; ReAya Holding  Saudi Arabistan Avrupagöz Sağlık Hizmeti 50% 24 

29  Partners Group Holding İsviçre  Enerya Enerji 30% N/D 

30  Pera Capital Türkiye Autoking Hizmet 50% N/D 

31  Pine River Capital Amerika Net Holding Turizm 15% 75 

32  PineBridge Investments Amerika Romatem Sağlık Hizmeti 50% N/D 

33  Public Sector Pension Investments Kanada  Polat Enerji Enerji 45% N/D 

34  Ribbit Capital Amerika parasut.com İnternet ve Mobil Servisleri N/D N/D 

35  The Abraaj Group BAE  hepsiburada.com E-Ticaret 25% N/D 

36 
 Verusaturk Venture Capital Investments Turkey Türkiye  Profreight Taşımacılık  Logistics & Transportation 44% 2 

 Kaynak: 2014 Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu, Deloitte 
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Türkiye’de 2014 Yılında Gerçekleşen M&A İşlemleri (Büyüklüğe göre ilk 10) 
 

Satın Alan Şirket Sektör Ülke Hisse 
Oranı (%)

İşlem Değeri 
(milyon ABD $)

1 Net Şans; Hitay Holding Finansal 
Hizmetler

Türkiye 100,00% 2.755

3 BBVA Finansal 
Hizmetler

İspanya 15,00% 2.469

4 Bereket Enerji Enerji Türkiye 100,00% 1.091

5 Anadolu Endüstri Holding Perakende Türkiye 81,00% 800

6 Tek-Art (Koç Holding) Altyapı Türkiye 100,00% 664

7 Safi Katı Yakıt San. ve Tic. A.Ş. Altyapı Türkiye 100,00% 543

9 Malaysia Airports Holdings Altyapı Malezya 40,00% 369

10 Es Mali Yatırım Üretm Türkiye 100,00% 354
12.237

Hedef Şirket

Milli Piyango

Yatağan Termik Güç 
Santrali 

BMC

Garanti Bankası

Fenerbahçe-Kalamış 

Derince Port

Orhaneli ve Tunçbilek

Termik güç Santrali
İstanbul Sabiha Gökçen 
Uluslararası Hava Alanı

Türkiye 100,00% 2.671

8 Çelikler İnşaat Enerji Türkiye 100,00% 521

2 IC İçtaş Enerji EnerjiYeniköy and Kemerköy 
Termik Güç Santrali 

MH Perakendecilik 
(indeirect 40.25% share 
of Migros)

       Kaynak: 2014 Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu, Deloitte 
 
 
7. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Şirketleri 

 
Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre 8 girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi vardır. 
Bu şirketlerden 6’sı halka açık şirketlerdir.  Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. ve Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş halka açık şirket statüsünde 
değildir.  Borsada işlem gören halka açık şirketlere ait bilgiler aşağıda yeralan tabloda 
verilmektedir. 

 
Kayıtlı 

Sermaye 
Tavanı

Çıkarılmış 
Sermaye

Hisse Fiyatı Piyasa Değeri

(TL) (TL) (TL) (TL)
1 EGELİ & CO  GİRİŞİM YATIRIM ORTAKLIĞI 300.000.000 20.000.000 4,37 87.400.000
2 EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM YAT.ORT.A.Ş. 200.000.000 22.000.000 0,92 20.240.000
3 GEDİK GİRİŞİM 50.000.000 20.000.000 1,08 21.671.460
4 GÖZDE GİRİŞİM 2.000.000.000 385.000.000 3,21 1.235.850.000
5 İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YAT.ORT.A.Ş. 250.000.000 74.652.480 2,24 167.221.555
6 RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YAT.ORT.A.Ş. 207.750.000 41.550.000 0,79 32.824.500

Ortaklığın Unvanı

Kaynak: www.spk.gov.tr , www.kap.gov.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kap.gov.tr/
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8.  GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 
 

Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı şirketimizi 2011 yılında  
girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürme kararı aldık ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun izin sürecini takiben 2012 yılında yapılan unvan değişikliği ile Nisan 2012’den 
itibaren “Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Şirket 
faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 
çerçevesinde yürütmektedir. Şirketin merkezi İstanbul olup merkez dışı örgütü 
bulunmamaktadır. 
 
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Gedik Yatırım lider sermayedarlığında, payları 
Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’dır.   
 
Gedik Girişim’in esas faaliyet konusu, büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet 
avantajına sahip şirketlere orta ve uzun vadeli yönetim ve sermaye katkısı sağlamaktır.  

 
Şirket, girişim sermayesine yönelik yatırım amaçlı olarak, organik gıda perakendeciliğinin 
önde gelen firmalarından biri olan ve City Farm Markası’nın sahibi, Orya Organik Yaşam, 
Gıda, Tekstil, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Orya Organik)’ne %49, enerji sektöründe 
faaliyet gösteren Zen Enerji A.Ş.’ye ise %20 oranında ortaklık payıyla iştirak etmiştir  
 
8.1. Hedeflerimiz 

 
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. 
 
Kuruluşumuz, satın almaları, yeniden yapılandırmaları ve büyüme stratejisi güden 
büyüme ve genişleme yatırımlarını da portföyüne dahil etmeyi hedeflemektedir. 
Yatırımlarımızda Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri olan Gıda, Perakende, 
Sanayi ve Enerji alanlarına öncelik vermekteyiz. Portföye alınacak sektör ve şirketler 
ayrıntılı bir inceleme sonucunda dikkatle seçilmekte, yatırımcıların maksimum getiri elde 
edeceği alanlar tercih edilmektedir. Yüksek rekabet avantajına ve büyük pazar yaratma 
potansiyeline sahip, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek 
her türlü proje değerlendirmeye alınmaktadır.  

 
8.2. Gedik Girişim’in yatırım stratejisi ; 

 
• Girişim şirketiyle ilgili büyüme ve kârlılık beklentileri, 
• Güçlü pazar performansı, 
• Deneyimli ve girişimci yönetim kadrosunun mevcudiyeti, 
• Sürdürülebilir rekabet avantajı & Pazardan farklılaşma, 
• Doğru çıkış fırsatları gibi kriterler göz önünde bulundurularak, uzman bir ekibin 

değerlendirmesi ve Yatırım Komitesi’nin görüş ve onayı doğrultusunda 
alınmaktadır.  
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Gedik Girişim’nin yatırım kararlarında göz önünde bulundurulan başlıca kriterler 
şunlardır;  
 
Yatırım tutarı ve hedef şirket 
büyüklüğü  

Yatırım tutarı: 2-10milyon TL Hedef şirket büyüklüğü: 
10-100 milyon TL  
 

Hedef şirket türü  Pazar payı ve karlı büyüme potansiyeli olan halka açık-
kapalı şirketler  

Pay oranı  % 10 -% 100, genellikle % 20 ve üzeri  
 

Yatırımdan çıkış  3-7 yıl arası 
 
Hedef Sektörler  

 
Tarım-Gıda, Perakende, Yenilenebilir Enerji, Finansal 
Hizmetler 

 
Yatırımdan Çıkış Stratejileri 
 
Gedik Girişim’in iş modeli, büyüme fırsatı sunan sektörlerde, uygun şartlara sahip girişim 
şirketlerine odaklanan yatırımların kârlı büyüme fırsatlarını destekleyen yatırım ve 
yönetim desteğiyle geliştirilmesini ve maksimum değer kazandıracak şekilde doğru 
zamanda, doğru çıkış modeliyle portföyden çıkarılmasını içermektedir.  
 
Şirketin çıkış stratejisi şu unsurlardan oluşmaktadır:  
 
Halka Arz : Şirket istenilen büyüklüğe, karlılığa ve performansa ulaştığında halka arz 
çıkış için uygun olabilir. Girişim sermayesi yatırımlarında en çok tercih edilen çıkış 
yöntemlerinden biridir.  
 
Stratejik Ortağa Satış: Halka arzdan sonra en çok karşılaşılan yöntemdir. Uygun bir 
stratejik ortak, şirketin elde edeceği sinerjiyi göz önünde bulundurarak şirkete ortak 
olabilir.  
 
Finansal Ortağa Satış: Özellikle halka arzın mümkün olmayacağı bir ortamda ve 
stratejik ortak bulunamaması durumunda tercih edilebilir.  
 
Şirket Ortaklarına Geri Satış: Projenin belirli bir hedefe ulaştığına inanıldığı noktada 
yatırımdan şirket ortaklarına geri satış yöntemi ile çıkış yapılabilir.  

 
8.3. Faaliyetlerimiz 

 
Gedik Girişim’in girişim sermayesine yönlendirmediği fonlarının şirketin yükümlülükleri 
göz önüne alınarak para ve sermaye piyasalarında değerlendirilmesinde; işlemlerin 
enstrüman, vade, para birimi, faizlendirme türü ve buna benzer diğer parametreler 
açısından portföydeki ağırlıkları ve risklilik düzeyleri dikkate alınarak iyi çeşitlendirilmiş 
bir yapı oluşturulmaya gayret gösterilmektedir.  Esas faaliyet konusu gereği şirketimizin 
yatırımları uzun dönemli olup yatırım yaparken yatırımda kalma süresi olarak 3-7 yıl 
benimsenmektedir, bu nedenle de kısa dönem hedefler söz konusu olmamaktadır. 
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Girişim sermayesi yatırımları likiditesi düşük yatırım olup, yatırım öncesi sektör, şirket 
araştırmaları ve seçilen şirket özelinde yapılan analizlere ayrılan süre bir yıla 
varabilmektedir. Yatırımlardan çıkışlarda da çıkış şekli, satış koşullarının belirlenmesi 
gibi süreçler uzun zaman  alabilmektetir.  
 
Gedik Girişim, 2014 yılında da 23 şirketin inceleme ve değerlendirmesini yapmıştır. Bu 
kapsamda yıl içinde güneş enerji odaklı, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren 
Zen Enerji A.Ş.’nin %20’sini satın almıştır.(25.03.2014)  Zen Enerji A.Ş.'nin 500 yüzbin 
TL olan sermayesinin %20'sine tekabül eden 100 adet payı 100 bin TL bedel karşılığında 
satın almıştır. Satın alınma tarihi sonrası Zen Enerji A.Ş. 2014 yılı içinde muhtelif 
tarihlerde sermaye artırımı yapmış olup,  12.01.2015 tarih itibari ile sermayesi 5 milyon 
TL’ye ulaşmıştır. Zen Enerji A.Ş’ nin 5 milyon TL sermayesinin %20'sine tekabül eden 1 
milyon adet pay karşılığı 1milyon TL Gedik Girişim Sermayesi Yatırım ortaklığı A.Ş’ ye 
ait bulunmaktadır.  
 
Gedik Girişim, çelik konstrüksiyon ve rüzgar enerji santral kuleleri üretilmesi alanlarında 
faaliyet gösteren Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi'nin ("Ateş çelik") azınlık paylarının iktisabı amacıyla sözleşme 
imzalamak üzere görüşmelere başlayarak niyet mektubu imzalanmıştır. (25.12.2014) 

 
8.4. Gedik Girişim Sermayesi 2014 Yıllık Finansal Performansı 

 
Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya ilişkin Tebliğ” uyarınca hazırlanmaktadır. 
 
 
2014 yılında şirkete ait temel veriler aşağıdaki şekilde değişim göstermiştir. 

 
TL 31.12.2014 31.12.2013 Değişim
Dönen varlıklar 20.868.798 16.222.107 28,64%
Duran varlıklar 547.835 4.410.000 -87,58%
Aktif 21.416.633 20.632.107 3,80%
Kısa vadeli yükümlülükler 35.972 78.244 -54,03%
Uzun vadeli yükümlülükler 9.846 4.591 114,46%
Özkaynaklar 21.370.815 20.549.272 4,00%
Net Dönem Karı / (Zararı) 825.773 -204.663 503,48%
Piyasa Hisse Fiyatı 1,07 1,03 3,88%
Piyasa Değeri 21.400.000 20.600.000 3,88%  
 

Şirketimizin mali tablo ve dipnotlarına www.gedikgirişim.com ve www.kap.gov.tr 
adresinden ulaşılabilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://5.000.000.tl/
http://www.gedikgirişim.com/
http://www.kap.gov.tr/
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8.5. Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Portföy Şirketleri 
 

Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş 
 
City Farm, Türkiye’nin ilk ve en büyük organik firmasıdır Mağazaları, ulusal perakende 
zincirler ve internet üzerinden ulaşabilmektedir. City Farm ürünleri, uluslararası 
sertifikasyon kuruluşu IMO ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
sertifikalandırılmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum’da toplam 10 mağazası 
bulunmaktadır. 2014 yılı içinde Ataşehir ve Bodrum Mağazalarının  açılışını yapmıştır.  
 
Şirket yerel ve ulusal zincir marketlerde büyüme hedefinin yanında mağazacılık 
alanında da büyümeyi hedeflemektedir. 

 
Gedik Girişim, 2013 yılında Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve 
Ticaret A.Ş (City Farm)’ye yatırım yapmış olup mevcut sermaye payı %49 ‘dur . 
 
Şirketimizin 30.12.2014 tarih ve 177 sayılı yönetim kurulu toplantısında, şirketimiz 
iştiraki Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi 
bulunduğumuz paylarını, Egeli Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim 
Şirketi'ne muhtemel satışı ile ilgili bağlayıcı olmayan ön görüşmelere başlanılmasına 
karar vermiş ve Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir.  Bu görüşmelerin sonucu olan 
somut gelişmeler daha sonra kamuya, usulüne uygun olarak açıklanacaktır. 

 
Şirketin internet sitesi www.cityfarm.com.tr 

 
Zen Enerji A.Ş.  
 
Zen Enerji A.Ş.Türkiye’nin önde gelen güneş enerjisi odaklı, yenilenebilir enerji 
sektöründe özel yatırımlar hedefleyen bir sermaye şirketidir. 

Kurucu ortaklar, Ali Nihat Gökyiğit, Murat Gigin, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı ve Altay Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.’nin bir araya gelmesiyle Türkiye 
genelinde güneş enerjisi potansiyeli yüksek lokasyonlarda lisanslı ve lisanssız güneş 
elektrik santrallerine yatırımlar yapmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Yüksek güneş 
enerjisi potansiyeli ülkemizin artan enerji talebini karşılamak üzere yüksek güneş 
enerjisi potansiyeline sahip projeler geliştirmekte ve yatırımlar yapmaktadır. 

Geliştirilen projelerde öz sermaye yanında yurtdışı ve yerel fon kaynaklarını da 
kullanmaktadır. Zen Enerji’nin ödenmiş sermayesi 5 milyon TL’ye ulaşmıştır. 
Sermayenin %20'sine tekabül eden 1 milyon adet pay karşılığı 1milyon TL Gedik 
Girişim Sermayesi Yatırım ortaklığı A.Ş’ ye ait bulunmaktadır.  

 Şirketin internet sitesi www.zenenerji.com.tr dir. 
 
 
 

 
 
 

http://www.cityfarm.com.tr/
http://www.zenenerji.com.tr/
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9. Önemli Riskler, Belirsizlikler ve Risk Değerlendirmesi 

 
Gedik Girişim’in faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği riskler aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir. 
 
Piyasa riski 
Piyasa riski faktörleri olan faiz oranı, döviz kuru, hisse senedi, emtia ve opsiyon 
fiyatlarında meydana gelebilecek değişimin şirketin alım-satım portföyünün değerini 
azaltma riskidir. 
 
Likidite riski 
Şirketin nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit 
mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeniyle maruz kalabileceği zarar 
ihtimalidir. 
 
Sermaye yatırımı riski 
Şirketin sermaye yatırımlarının değerinde veya temettü gelirlerinde, genel piyasa 
koşulları ve/veya sermaye yatırımı yapılan şirketlerin yönetsel ya da mali bünyelerine ait 
sorunlar nedeniyle oluşabilecek kayıp riskidir. 

 
Kredi riski 
Şirketin işlem yaptığı karşı tarafın sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü 
kısmen ya da tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı zarara uğraması 
ihtimalidir. 
 
Operasyonel risk 
Şirketin yetersiz ya da işlemeyen iç süreçler, insan kaynağı, sistemler ya da dış etkenler 
nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp riskidir. 

 
9.1. Risklerin değerlendirilmesi 

 
Şirketi ve iştiraklerini etkileyecek en önemli faktör ekonomik belirsizliktir. Belirsizlik 
ortamında Gedik Girişim’ in nakit portföyü, portföyünde bulundurduğu menkul kıymetler 
açısından piyasa riskleri, likidite riski ve kredi riski ile karşı karşıya kalabilme 
potansiyelini taşımaktadır.  Gedik Girişim bu tip riskleri en aza indirmek için  
kredibilitesi ve likiditesi yüksek araçlara yatırım yapmaya, portföyünü vade, para birimi, 
sabit getiri, değişken getiri gibi kriterlere göre çeşitlendirmeye ve şirketin ihtiyaçlarına 
göre vade-miktar uyumuna özen göstermektedir. Şirketimiz Sermaye Piyasası 
düzenlemeleri kapsamında faaliyet göstermektedir. Girişim sermayesi şirketlerine dair 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerinde faaliyet alanlarına belli sınırlamalar 
getirilmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında girişim sermayesi yatırım ortaklıkları 
portföylerinin en az %51’ini girişim sermayesi yatırımlarına yöneltmek zorundadır. İkinci 
el  piyasalarda işlem gören ve nakit portföyü değerlendirmek için kullanılabilecek yatırım 
araçlarına şirket portföyünün en fazla %49’unu yatırabilmektedir. Nakit portföyünün 
değerlendirilmesinde de yine SPK’nın tebliğ, ilke kararı gibi uygulamalarının getirdiği 
şartlar ve şirket içi kararlarla belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılmaktadır. 
 
Gedik Girişim yatırımlarını öz kaynakları ile finanse etmektedir.  Gedik Girişim’in alacak 
ve borç tutarları cüzzi  miktarlarda olup şirket için herhangi bir risk yaratmamaktadır. 
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Girişim şirketi yatırımlarında ise bu şirketlerin belirsizlik durumundan olumsuz 
etkilenmesi Gedik Girişim’i de olumsuz yönde etkileyebilecek ve sermaye yatırımı 
riski oluşabilecektir. Ekonomideki olumsuzluklardan etkilenebilecek iştiraklerimizin 
bu nedenle değerinin düşmesi dolayısıyla Gedik Girişim’in de gelirlerinin düşmesi söz 
konusu olabilecektir. Makro ekonomik riskler dışında, yatırım yapılan sektörlerde 
meydana gelebilecek olumsuzluklar da Gedik Girişim ve iştiraki için risk 
oluşturabilecektir.  

 
9.2. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

 
Gedik Girişim, organizasyon yapısı itibariyle risk yönetimi ve iç kontrol konularında 
ayrı birimler oluşturulmamıştır. Şirketle ilgili oluşabilecek riskler periyodik olarak, 
Şirket risk politikaları çerçevesinde, Şirket üst yönetiminin hazırladığı raporlar 
doğrultusunda Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmektedir. Ayrıca, SPK 
mevzuatına uygun olarak, şirket içinde yönetim kurulundan iki üyenin görev yaptığı 
denetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi oluşturulmuştur.  

 
10. Kar Dağıtım Politikası  
 

Şirketimiz yönetim kurulu, pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme 
gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin esas faaliyet konusu 
olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış 
yapılmasını, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin genel karlılık 
durumunu dikkate alarak dağıtılabilir karın en az  20%  nispetindeki kısmının nakit 
ve/veya  bedelsiz payların  sermayeye ilave edilmesi  suretiyle  ortaklara dağıtılmasını 
Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir. 

 
11. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:  
 

31.12.2014 tarihi itibariyle, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey 
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 249.669 TL 
(01.01.-31.12.2013: 95.518 TL)’dir. 

 
12. İlişkili Taraf İşlemleri : 
 

Şirketimizin ilişkili taraf işlemlerinin ayrıntıları finansal tablolarında yer almaktadır. 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199. maddesi gereği hazırlanan 2014 yılına ait 
Bağlı Şirket Raporunun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.  
 
Şirket 2014 yılı içinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aracılık hizmetleri 
karşılığında 10.200-TL ödeme yapmıştır. Orya Organik Gıda Yaşam A.Ş.’den 5.250 -
TL gelir sağlamıştır. 

 
“Şirketimiz ile ana ortağımız olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında, 
 
Alacak, borç veya mal varlığı aktarımı  
Kefalet, garanti veya aval verilmesi gibi sorumluluk yaratıcı hukuki işlem,  
Kar aktarımı sonucunu doğurabilecek hukuki işlem  
 
bulunmamaktadır.  
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Şirketimizin 2014 yılında ana ortağı ile gerçekleştirdiği raporda ayrıntıları sunulan ticari 
işlemler Şirket faaliyetinin gerektirdiği işlemler olup, piyasada geçerli olan emsal 
bedeller üzerinden gerçekleştirilmiştir. Şirketin aleyhine alınmış bir karar veya zarara 
uğratıcı bir işlemi bulunmamaktadır.” 
 

 
13. Araştırma – Geliştirme   
    

Şirketimizde girişim sermayesi yatırımı yapılması aşamasında girişim şirketlerinin 
bulunduğu sektörler hakkında araştırma yapılmaktadır.     

 
14. Kadro – Personel 
 

2014 yıl sonunda Şirketimiz kadrosu 3 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. 

 
15. 2014 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları ve Kar Payı Dağıtımı 
 

Olağan genel kurul toplantısı 
 
2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.05.2014 tarihinde yapılmıştır. Olağan genel 
kurulda alınan önemli kararlar şirketin bağımsız denetçi seçimi, kar dağıtım politikası, 
ücret politikası, esas sözleşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin TTK’nun 395-396. maddelerindeki yazılı işleri yapabilmelerine karar verildi. 
Olağan genel kurul toplantısı sonuçları 04 Haziran 2014 tarihinde tescil edilmiştir. 
 
Olağan genel kurul toplantısında katılım oranı % 87 olmuştur. 

 
16. Bağış 
 

2014 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. 
 
17. Özel Durum Açıklamaları 
 

Kamuyu Aydınlatma Platformunda 2014 yılında 27 adet özel açıklama yapılmıştır. 
 

 
18. Önemli Mevzuat Değişikliği 

 
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen yenilikler kapsamında ülkemizde ilk defa 
girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yasal altyapı oluşturulmuştur. 

 
02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile de Sermaye Piyasası Kanunu’nun Sermaye Piyasası 
Kurulu’na verdiği yetki kapsamında bu fonların kurulmasına, faaliyetlerine, nitelikli 
yatırımcılara satışına ve faaliyetlerine ilişkin esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
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BÖLÜM - I  Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 
 
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu  düzenlemelerine  göre faaliyet gösteren  halka açık bir kuruluştur. 
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in, saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini 
benimsemiş olan Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, ilgili tebliğ çerçevesinde uygulanması 
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamına, zorunlu tutulmayan ilkelerin ise çoğunluğuna 
uymaktadır. Uygulanamayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet 
vermemektedir. 
 
Söz konusu faaliyet döneminde Şirketin iç kontrol sistemi kapsamında denetimler ve raporlamalar 
yapılmıştır. Önümüzdeki dönem kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerde uyum sağlanamayan  
maddelerle ilgili olarak uyum çalışmaları  sürdürülecektir.   
 
BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ 
 
2.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi 

 
Pay sahipleri ile doğrudan ve resmi olarak ilişkide olacak bir birim oluşturulmamıştır. Şirketin 
sektörel yapısı gereği az sayıda personele sahip olması nedeniyle bu tür bir yapılandırmaya 
gidilmemiştir. Dönem içinde herhangi bir başvurunun yapılmamış olması da böyle bir birimin 
ortaklığımız için gerekmediği sonucunu ortaya koymaktadır. Şirketimizin sermaye piyasası 
mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 
Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Seri II-17.1 sayılı “Kurumsal YönetimTebliği” kapsamında, 
kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla Gedik Girişim Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. ‘nin “Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu yöneticisi Berrin Ermutlu’nun  sorumlu 
olmasına, karar verilmiştir. Söz konusu atama 21 Ocak 2015 tarihinde yapılmış olup, aynı gün 
KAP’ta ilan edilmiştir. 

 

 
 

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
 
      İlgili dönemde pay sahiplerinin şirketimizden bireysel bilgi talepleri olmamıştır. 

  
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak Kuruluşumuz,Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kanun ve Tebliğleri çerçevesinde KAP’a yapılan özel durumların kamuya  
açıklanmasına ilişkin  bildirimlerin dışında,  şirketin www.gedikgirisim.com  internet adresinden 
ortaklık yapısına ve dönemsel mali tablolara  ilişkin bilgilere her an  ulaşılmaktadır. 

 
Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi, bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. İlgili dönem 
içinde özel denetçi tayinine ilişkin  pay sahipleri tarafından şirketimizden bir talepte bulunulmamıştır. 
 

 

Adı Soyadı : Berrin ERMUTLU 
Öğrenim Durumu  Lisans 
Sermaye Piyasası Lisans 
Türü 

 • İleri Düzey 
• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 

Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok K:3 Yakacık-Kartal / 
İSTANBUL 

Telefon : (216) 453 00 00 
Faks : (216) 377 11 36 
E-mail : bermutlu@gedik.com 

http://www.gedikgirisim.com/
mailto:bermutlu@gedik.com
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2.3.  Genel Kurul Bilgileri 
 

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 
yapılmaktadır. 
Yıl içinde bir olağan, genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı duyurularının mümkün olan en fazla 
sayıda pay sahibine ulaşması amaçlanmış, duyurular toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda, Şirketin internet sitesinde, yurt çapında yayın yapan 1 gazete ve ticaret 
sicili gazetesinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.  
 
Olağan genel kurul toplantısı öncesi, mali tablolar, faaliyet raporu, kar dağıtım önerisi yasal süreler 
içinde şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulmuştur. KAP’ta bu bilgilere dair açıklama yapılmış 
ve internet sitesinde de yayınlanmıştır.  
 
Duyurularda gündem, toplantı tarih ve adresine ilişkin ayrıntılara, toplantıya katılımın esaslarına, 
vekaletname örneğine yer verilmiştir, genel kurul toplantılarına ilişkin açıklamalar ayrıca Merkezi 
Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde bulunan e-genel kurul portalında da yapılmıştır.   
 
2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.05.2014 tarihinde yapılmıştır. Olağan genel kurulda 
alınan önemli kararlar şirketin bağımsız denetçi seçimi, kar dağıtım politikası, ücret 
politikası, esas sözleşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin TTK’nun 395-396. maddelerindeki yazılı işleri yapabilmelerine karar verildi. 
Olağan genel kurul toplantısı sonuçları 04 Haziran 2014 tarihinde tescil edilmiştir. 
Toplantılara menfaat sahipleri ve medya katılım göstermemiştir.  
 
Toplantı esnasında pay sahiplerince soru sorma hakkı kullanılmamış, gündeme madde eklenmesi 
talebinde bulunulmamış, toplantı sonrasında ise toplantı tutanağı ve hazirun cetveli tam metin olarak 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda  kamuya duyurulmuş ayrıca Şirket merkezinde ortakların 
bilgilerine açık tutulmuştur.  
 
Sene içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem 
maddesi olarak ve yıllık faaliyet raporunda bilgi olarak yer almıştır.  
 
2014 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır. 

 
2.4.  Oy Hakları ve Azınlık Hakları 

 
Sermaye Piyasası Kurulunun onayından geçmiş esas sözleşmemiz gereği Şirket hisse senetleri A ve B 
grubu olarak ikiye ayrılır. Her bir hisse genel kurul toplantılarında 1 (bir) adet oy hakkına sahip 
olmakla beraber, yönetim kurulu üye sayısının yarısının seçiminde A grubu payların aday gösterme 
imtiyazı vardır.  
Şirketimizin faaliyeti gereği hakimiyet kurduğumuz bir iştiraki bulunmamaktadır. Yapılan genel kurul 
toplantısında azınlık pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmemiştir. 

 
2.5.   Kar Payı Hakkı 

 
Esas sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda 
birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Şirketimiz yönetim kurulu ilgili mevzuat 
çerçevesinde her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20%  nispetindeki kısmının nakit ve/veya 
bedelsiz payların  sermayeye ilave edilmesi  suretiyle  ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.  
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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. Şirkette kara katılım 
konusunda bir imtiyaz yoktur. Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve 
çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamakta, kar payı ödemelerinin mevzuatta 
öngörülen süreleri aşmamak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir. 
 

2.6.  Payların Devri 
 

Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden 
paylar ile imtiyazlı paylar girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümü takip eden iki yıl boyunca 
devredilemez. Sermaye arttırımlarında, B Grubu paylar ihraç edilmesi halinde lider sermayedarların 
ortaklıkta sermayenin asgari %25’ini temsil eden paylara sahip olması şartı aranmaz.  Söz konusu iki 
yıllık süre sonunda ise, ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri 
taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle devredilebilir.  

 
BÖLÜM  III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

 
3.1. Kurumsal  İnternet Sitesi  ve İçeriği 
 
Şirketin internet site adresi www.gedikgirisim.com’dur. Sayfada, Şirketimiz  hakkında özet bilgiler  
açıklamalar, nasıl yatırım yapıldığına dair bilgiler, bilgi toplumu hizmetleri bölümü, portföy tablosu, 
ortaklar ve payları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür, bağımsız denetim şirketi, esas sözleşme, 
izahname, sirküler ve hisse senetlerinin halka arzından sonra kamuya açıklanan mali tablolar, faaliyet 
raporları, genel kurul bilgileri, özel durum bildirimleri, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası 
ve diğer politikalar, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, vekaletname örneği gibi bilgiler güncel halleriyle 
yer almaktadır. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce hazırlanmamıştır. Şirketin kendi 
paylarını geri almasına dair bir politika belirlenmemiştir.   
 
3.2. Faaliyet Raporu 

 
Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuatta sayılan 
bilgilerin tamamına yer verilmektedir. 
 
BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ 
 
4.1.  Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 
Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü kayıtlı Şirket bilgisi eşitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat 
sahipleri ile paylaşılmakta olup, Şirket faaliyetine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum 
açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Bu bilgiler Şirketin internet sitesinde yer almaktadır. 
 
Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu 
düşündükleri hususları Şirkete iletebilmekte, Şirket Genel Müdürü tarafından bu başvurular dikkate 
alınmaktadır.  2014 yılında bu çeşit bir başvuru iletilmemiştir. 
 
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı  

 
Şirket, esas sözleşmesi  ve mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam edilmekte 
olup, Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul toplantısında pay sahiplerince seçilmektedir. Menfaat 
sahipleri her ne kadar Yönetim Kurulunda direkt olarak temsil edilmeseler de, konulara ilişkin görüş 
ve değerlendirmelerini Şirkete iletebilmekte, bu görüş ve değerlendirmeler Yönetim Kurulu 
tarafından karar aşamasında dikkate alınmaktadır. Menfaat sahipleri açısından önemli sonuç 
doğuracak kararların alınması söz konusu olduğunda ise, ilgili menfaat sahibi ile iletişim kurularak 

http://www.gedikgirisim.com'dur/
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görüş alış verişinde bulunulmasına özen gösterilmektedir. Şirket çalışanları ise yönetimde 
bulunmamakla birlikte kendilerini ilgilendirilen kararlar hakkında bilgilendirilmektedirler. 
 
4.3.  İnsan Kaynakları Politikası  
 
Şirket 3 kişilik bir kadro ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Personel sayısının az olması, unvan ve 
kadro çeşitliliğinin fazla olmaması sebebiyle insan kaynaklarına ilişkin ayrı bir birim oluşturulmasına 
veya çalışan ilişkilerini yürütmek için bir temsilci atanmasına gerek görülmemiştir. Personelin özlük 
hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları, iç yönetmelikler ve etik 
kurallar çerçevesinde yürütülmekte olup, Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, 
işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir. 2014 yılında herhangi 
bir personel şikayeti intikal etmemiştir. 

 
4.4.  Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  
 
Şirket faaliyetlerinin ilkeli, etkin, rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve Şirket ile çalışanlarının 
saygınlığının korunmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir etik kurallar yönetmeliği yıllık faaliyet 
raporlarında ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket 2013 yılı içinde bir sosyal 
sorumluluk projesinde yer almamıştır. 
 
BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU  
 
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu  

 
Yönetim Kurulu üyelerimiz 19 Nisan 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilmiş olup, 
Şirketimizde icra görevleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve 
yürüttükleri görevlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
 
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 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, Borsada işlem gören Gedik 
Yatırım Ortaklığı A.S. ve Marbaş B Tipi Yatırım Ortaklığı Menkul Kıymetler 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. 
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Hilmi Çınar SADIKLAR – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
1964 yılında Niğde’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Lisans eğitimi aldı. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Bölümü ve İktisadi enstitüsünde Yüksek Lisans derecesini aldı. Avrupa Konseyi, 
Avrupa İskan Fonu, Doğuş İnşaat, San Poala Loriano Bank gibi kurumlarda görev yaptıktan sonra 
1993 yılında Gedik Yatırım ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. Şuan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 

 
İrfan İkiz - Yönetim Kurulu Üyesi 
 
İstanbul Üniversitesi İKTİSTA FAKÜLTESİ’.ni bitirdi. Mayıs/1970 tarihinden itibaren  sanayi-ticari 
ve para piyasalarındaki şirketlerin  mali işlerini yönetti ve çalıştığı tüm şirketlerin   yönetim 
kurullarında yer aldı. İktısat Fakültesi Mezunlar Vakfı kurucu üyesidir. 1980 yılında Türkiye 
Muhasebe Uzmanları Derneğinin üyesi oldu. Bu kuruluşun yönetim kurulunda 12 yıl görev yaptı. 
l994 yılında TÜRMOB ' tarafından  34102393 ruhsat numaralı yeminli mali müşavir olmuştur. aynı 
zamanda İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasının  1306 numaralı üyesidir.İ.İKİZ  yeminli 
malimüşavirlik belgesi ile şubat-nisan 2014 tarihleri arasında Müsem'den aldığı egitim sonucunda 
KamuGözetim Kurumu tarafından  BD/2014/08760 sicil nolu bağımsız denetçi unvanı ile 
yetkilendirilmiştir. Bu belge ile Genel denetim (Muhasebe Standartları).SPK-Bankacılık - Özel 
Emeklilik ve Özel sigorta sektörlerinde Bağımsız Denetci yetki belgesi kullanmaktadır.Çalışma 
hayatının ,kamu ve benzer kuruluşları ile olan işlevlerini organize eder,döneminin mali mevzuatı 
çerçevesinde şirket kamu ilişlkisinde  proğramı yürütür ve sonlandırır. İyi derecede İngilizce bilgisine 
sahiptir. 
 
Mine Tülay Könüman – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
1958 Çanakkale doğumlu olan 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 CarrefourSA 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,  Gedik 
Girişim Sermayesi  Yatırım Ortaklığı A.Ş ‘de bağımsız üye olarak görev yapmaya başlamıştır. 
 
Ahmet AYDEDE– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
1952 yılında İzmir’ de doğdu. 1974 Yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 
Lisans derecesini alarak, 1977 yılında yine Boğaziçi Üniversitesinden MBA derecesini 
tamamlamıştır. 1974-2005 yılları arasında  Koç Holding A.Ş. ve  grup şirketlerinde (Aygaz A.Ş. 
Tofaş Otomotiv A.Ş.,OPAR A.Ş.) üst düzey yöneticilik yapmıştır.  2002-2011 yılları arasında Global 
Tanıtım A.Ş., Halkla İlişkiler Şirketinde kurucu ortak ve yönetim kurulu üyeliği, 2012 yılından 
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itibaren de   Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’ de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak  görev yapmaya başlamıştır.   
 
 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Mine Tülay Könüman ve Sn. Ahmet Aydede ’nın  
tarafımıza sundukları bağımsızlık beyanlarının örneği aşağıda yer almaktadır; 
 
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  nezdinde son on yıl içinde altı yıldan fazla görev 
yapmadığımı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesinde yer 
alan koşulları tamamıyla karşıladığımı, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandığımda  görevim 
esnasında mevzuatın, bağımsız yönetim kurulu üyesine tanıdığı yetkileri tamamı ile kullanacağıma, 
Şirket ve ilişkili kuruluşlarıyla bugüne kadar herhangi bir dolaylı veya dolaysız iş ilişkisi içerisinde 
bulunmadığımı, ileride öngörülen koşulları karşılamadığım veya bağımsızlığımı yitirdiğim 
anlaşıldığında her türlü görevimden derhal istifa edeceğimi peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim.  
 
Saygılarımla, 

 
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  

 
Şirket ana sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu, başkan tarafından oluşturulan gündem 
çerçevesinde en az ayda bir kez olmak üzere gerektiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu kararı ile 
gündemde değişiklik yapmak mümkün olduğu gibi fevkalade durumlarda üyeler de re’sen çağrı 
yetkisini haiz olurlar. Her üyenin bir oy hakkı olup, oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu 
veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar, farklı görüşler zapta geçer. Şirketin 
faaliyetine ilişkin ve Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı 
yer almakta olduğundan bu konuda ayrıca bir iç düzenleme yapılmasına gerek görülmemiştir. 2014 
yılı içerisinde 26 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bağımsız üyelerce onaylanmayan önemli 
nitelikte sayılan işlem veya ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.  

 
Mevzuat ve ana sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu toplantı nisapları geçerli olmakta, dönem 
karı hakkında görüş bildirilmesi, genel kurul toplantı çağrısı, sermaye artırımı, finansal raporların 
onaylanması, Yönetim Kurulu başkan ve vekilinin seçilmesi, yeni üye atanması, yeni komite 
oluşturulması gibi önemli konularda katılımın tam olmasına çalışılmakta ve kararlar oybirliği ile 
alınmaktadır. 
 
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı  

 
Şirketimizin faaliyet gereksinimleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan 
komiteler, üyeleri, faaliyetleri ve prosedürler aşağıda yer almaktadır. Komitelerde görev alan 
Yönetim Kurulu üyeleri icracı değildir.  
 
Denetimden Sorumlu Komite: 
 
Ahmet AYDEDE   :Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
Mine Tülay Könüman  :Üye       (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

 
Komite en az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından 
seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür ve bağımsız üye olmayan yönetim kurulu üyeleri komitede yer 
alamaz.  

 
Ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, iç kontrol 
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, bağımsız 
denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması, bağımsız denetim 
şirketinin her aşamadaki çalışmalarının gözetimi Komite tarafından gerçekleştirilir. Komite en az üç 
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ayda bir toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Komite kendi 
görev ve sorumluluk alanı ile ilgili tespit ve önerileri yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.  
Bağımsız denetim kuruluşundan alınacak hizmetler Komite tarafından belirlenir ve yönetim 
kurulunun onayına sunulur. Ortaklığın muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili 
olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın 
muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin değerlendirilmesi gizlilik ilkesi 
çerçevesinde Komite tarafından yapılır. Komite kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali 
tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak 
ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak değerlendirmelerini yazılı 
olarak yönetim kuruluna bildirir.  

 
Kurumsal Yönetim Komitesi 
 
Ahmet AYDEDE  :Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
Mine Tülay Könüman :Üye       (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Berrin Ermutlu  :Üye 
H. Çınar Sadıklar  :Üye 
 
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye 
Piyasası Mevzuatına göre Gedik Girişim Sermayesi  Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortaklık) Yönetim 
Kurulu bünyesinde oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi’nin (Komite) görev alanı ve çalışma 
esasları belirlemek bu düzenlemenin amacını oluşturmaktadır. Komite, Ortaklığın, Kurumsal 
Yönetim İlkelerine uyumunu izler, gerektiğinde Yönetim Kurulu’na uyum konusunda iyileştirici 
çalışmalara ilişkin öneriler sunar.  
 
Komitenin Yapısı  
Komite Ortaklığın yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı, 
bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitede yer alamaz. 
Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin 
çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.  
 
Görev ve Sorumluluklar  
 
Komite yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Toplantı sonuçları bir 
rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunulur. Komite ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen 
“Aday Gösterme Komitesi”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini 
de yerine getirir. Komite Ortaklıkta Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, 
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen 
olumsuzlukları tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici 
tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı ilişkileri çerçevesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Sermaye 
Piyasası mevzuatı kapsamındaki çalışmalarını gözetir.  
Komite, (ı) Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, 
adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve bu 
değerlendirmesini bir raporla yönetim kurulunun onayına sunar, (ıı) Bağımsız yönetim kurulu üye 
adayından, mevzuat, esas sözleşme ve “Bağımsız Üye” kriterleri çerçevesinde bağımsız olduğuna 
ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada adaydan alır, (ııı) Bağımsızlığını kaybettiği için 
Yönetim kurulundan istifa eden veya herhangi bir nedenden dolayı üyeliği biten Bağımsız üye yerine, 
asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, ilk genel kurul 
toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme 
yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir, (ıv) Yönetim kuruluna 
uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin 
oluşturulması ve bu hususta politika ve strateji belirlenmesi hususlarında çalışmalar yapar, (v) 
Yönetim kurulunun yapısı, verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda 
yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar, (vı) Performans 
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değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda ilke ve uygulama esaslarını belirler ve yönetim 
kuruluna sunar.  
 

Komite Ortaklığın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, 
tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar 
yapar, değerlendirmelerini yönetim kuruluna vereceği raporla bildirir, varsa tehlikelere işaret eder, 
çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.  
 
Komite, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin 
önerilerini ve ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler, önerilerini yönetim kuruluna sunar.  
Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden 
yararlanabilir, danışmanlık hizmetlerinin bedeli ile komitenin görevini yerine getirmesi için gereken 
her türlü kaynak ve destek Ortaklık tarafından karşılanır.  
 
Bu düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 
 
Yönetim Kurulunda iki bağımsız üye bulunduğu için ve Kurumsal Yönetim İlkelerine göre denetim 
komitesinin tamamının, diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız üye olmaları gerektiğinden 
üyeler iki komite de görev almaktadırlar. 
 

 
5.4.  Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması  

 
Şirketin personel açısından büyüklüğü göz önüne alınarak risk yönetimi ve iç kontrol konularında ayrı 
birimler oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu tarafından iç kontrol ve risk yönetim sistemleri 
oluşturulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VI No: 30 sayılı tebliğ kapsamında  risk 
yönetimi  uygulamaları  iç kontrolden sorumlu  yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda 
yürütülmektedir. 
 
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri  
 
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan 
şirketlere doğrudan veya dolaylı olarak ortak olunması veya borçlanma araçlarının satın alınması ile 
finansmanlarının desteklenmesini hedeflemektedir 

 
Şirketin hedeflere ulaşıp ulaşmadığı Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmektedir. Yönetim 
Kurulu şirket faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanmakta ve şirket yöneticilerinin şirket 
performansı hakkında hazırladığı raporları görüşmektedir. 
 
5.6. Mali Haklar  

 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirkette görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanların ücretlendirme 
esaslarını içeren Ücretlendirme Politikası 12.04.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinden kamuya duyurulmuş, aynı zamanda 29.05.2012 
tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgilerine sunulmuştur. Kurumsal Yönetim 
Komitesi, ilgili politika çerçevesinde Şirketin ücretlendirme uygulamalarını izler, denetler, 
gerektiğinde analiz ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu üyelerine, genel 
kurulca onaylanan tutarda aylık huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim kurulu ve üst düzey personele 
ödenen ücret ve/veya menfaatler Şirketin finansal raporlarında ve yıllık faaliyet raporunda kamuya 
açıklanmaktadır.  
 
Mevzuat ve ana sözleşmesi gereği huzur hakkı, ücret ve kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği 
ödemeler dışında Şirket, mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da 
üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. 
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ŞİRKET ETİK KURALLARI 

Faaliyet alanı portföy işletmeciliği olan Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., portföyünün 
etkin ve rasyonel bir şekilde yönetilmesini ve bu sayede yatırımcılarına düzenli ve yüksek bir getiri 
sağlamayı hedeflemektedir. Şirket çalışanları bu hedefi gerçekleştirirken aşağıda yer alan etik kurallara 
uyarlar.  

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.,  

• Niteliği ve faaliyeti gereği bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamalara ve mevzuata uyar.  
• Faaliyetlerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ilkelerinin çerçevesinde yürütür.  
• Portföyünün riskin dağıtılması ilkesi çerçevesinde profesyonel ve güvenilir bir anlayış ile 

yönetilmesini  sağlar. 
• Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin haklarına saygı duyar, onları korur, şirketin durumu hakkında 

gerektiği şekilde bilgilendirilmelerini sağlar.  
• Çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlemi alır. 
• Şirketin hazırladığı, kamuya açıkladığı ve düzenleyici otoritelere sunduğu verilerin tamamen doğru, 

eksiksiz ve anlaşılabilir olması ve zamanında açıklanması konusunda azami gayreti sarf eder. 
• Şirketin her çalışanını şirket bünyesinde eşit kabul eder, adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. 
• Çalışanlarının kişilik onurlarını ve yasalarla tanınmış haklarını korur. 

 
ÇALIŞANLAR; 

•  Yasalara ve şirket içi düzenlemelere uygun davranırlar. 
•  Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin adını ve saygınlığını benimser ve korurlar.  
•  Birbirleriyle, astlarıyla ve üstleriyle olan ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar. 
•  Menfaat teminine ve/veya çıkar çatışmasına neden olabilecek ilişkilerden kaçınırlar.  
•  Mesleki bilgi ve deneyimlerini artırma ve kendilerini geliştirme hususunda devamlı   

 gayret gösterirler. 
•  Şirkete ait sır olabilecek nitelikteki bilgileri saklama yükümlülüğünün bilincindedirler.  
•  Şirket malvarlığı ve kaynaklarının doğru kullanımı konusunda hassasiyet gösterirler. 
•  Etik kurallara aykırı herhangi bir durumda yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 










































































































