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1. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Değerli Ortaklarımız,

Geride bıraktığımız 2014 yılı Türkiye’de ve dünyada çok sayıda kritik
gelişmenin yaşandığı bir yıl oldu.
Geride bıraktığımız 2014 yılı Türkiye’de ve dünyada çok sayıda kritik gelişmenin yaşandığı bir yıl 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.
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
deklarasyonlar yayınlandı. AB ile ABD arasındaki serbest ticaret ve yatırım müzakereleri hızlandı. ABD TransPasifik Ortaklık müzakerelerinde, AB de Güney 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.
2015 Yılı Beklentilerimiz…
2015 yılına girerken, ABD’deki faiz artırımının miktarı ve etkisi, AB’nin miktarsal genişleme programının süresi ve
derinliği, Çin’in toparlanma çabaları, başta Rusya merkezli riskler olmak üzere jeopolitik gerginlikler ve petrolün başı
çektiği emtia fiyatlarındaki düşüş ön plana çıkan gündem maddeleridir. Tüm bu faktörleri birlikte
değerlendirdiğimizde, 2015 yılında dünya ekonomik görünümünün 2014 yılına kıyasla belirgin olumlu bir değişim
göstermesi beklenmemektedir.
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.
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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.
Gedik Yatırım…
2014 yılı Gedik Yatırım açısından değişim ve gelişim yılı oldu. Yeniden yapılanma, kurumsal kimlik uygulamaları,
teknolojik yatırımlar ve sermaye piyasalarının yeni düzenlemelerine uyum çalışmalarına ağırlık verdiğimiz bir yıl
oldu.
2014 yılını, 11 milyon TL net karla kapatan Gedik Yatırım’ın ana ortaklığa ait özvarlığı 89,5 milyon TL’ye ulaştı.
Gedik Yatırım, 2014 yılında BİAŞ Pay Piyasası’nda gerçekleştirdiği işlemlerden yüzde 4,13 pazar payı elde etmiştir.
Vadeli İşlemler Piyasasındaki pazar payımız ise yüzde 3,88 olmuştur. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yüzde 5,35
pazar payı ile 233 milyar TL işlem hacmi yaratmıştır.
2015 yılı sermaye piyasaları açısından çok önemli değişimlerin yaşanacağı bir yıl olacaktır. Yatırım kuruluşlarının
faaliyet izni almasına ilişkin esasları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ve bunların sunumu sırasında
uyulacak ilke ve esasları düzenleyen Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğine uyum süreci, Temmuz 2015 itibarıyla sona erecektir. Esas olarak mevduat bankacılığı ve yatırım
bankacılığı faaliyetlerini birbirinden ayıran bu düzenlemenin özellikle yılın ikinci yarısından itibaren Kuruluşumuzun
faaliyetlerine olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.
2015 yılında her zamankinden daha fazla “Yatırımcı Odaklı” bir yıl yaşayacağımızı söyleyebilirim. Yatırımcılar artık
daha nitelikli hizmet ve ürünler istiyorlar. Dolayısıyla ayakta kalmak, yatırım bankacılığına gidecek yolda büyümek
isteyen Yatırım Kuruluşlarının yatırımcı memnuniyetini artıracak yatırımlar ve faaliyetler içerisinde olmaları
kaçınılmaz. Bu doğrultuda Gedik Yatırım olarak teknolojik yatırımlarımızı sürdürürken, yatırım danışmanlığı
hizmetimize yeni ürünler ekleyerek yatırımcılara sağladığımız katma değeri artırmayı hedefliyoruz. Önemli bir adım
olarak, 2015 yılında Bireysel Emeklilik Fonları ve VİOP ürünlerinde de yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermeyi
planlıyoruz” dedi.
2015 yılının ülkemize, ortaklarımıza, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini
dilerim.
Saygılarımla,
Erhan TOPAÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
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2. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim…
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu üyeleri 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olup, görev
süreleri 3 yıldır.
Erhan TOPAÇ
H.Çınar SADIKLAR
Murat ESEN
Hakkı GEDİK
Mine Tülay KÖNÜMAN
Ahmet AKA

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

Üst Yönetim
T.Metin AYIŞIK
Taner ÖZARSLAN
Bülent ERTUNA
Mesut BAYDUR
Murat TANRIÖVER

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı

Denetimden Sorumlu Komite
Ahmet AKA
Mine Tülay KÖNÜMAN

:Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
:Üye
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi
Ahmet AKA
Mine Tülay KÖNÜMAN
H.Çınar SADIKLAR
Suzan BAYKAL

:Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
:Üye
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
:Üye
:Üye

Riskin Erken Saptanma Komitesi
Mine Tülay KÖNÜMAN
Ahmet AKA

:Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
:Üye
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kayıtlı Sermaye Tavanı
Çıkarılmış Sermaye

100.000.000.-TL
56.160.000.- TL
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3. Ortaklık Yapımız…
31.12.2014 tarihi itibariyle
Gedik Yatırım Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı

Pay Tutarı
(TL)

Erhan TOPAÇ

24.619.599,76

43,84

HAKKI GEDİK

28.080.000,00

50,00

3.460.400,24
56.160.000,00

6,16
100,00

DOLAŞIMDAKİ PAYLAR
TOPLAM

Pay Oranı
(%)

*Şirket ortaklarından Erhan Topaç’ın 31.12.2014 tarihi itibariyle Gedik Yatırım’ın ortaklık yapısı içindeki pay oranı,
%43.84’tür.Bu oranın 19.656.000.-TL nominal değerli paylara karşılık gelen %35 lik kısmı, dolaşımda olmayan
paylardan oluşmaktadır.%8,84 oranındaki kısım ise 4.963.599,76 TL nominal değerli dolaşımda bulunan paylardan
oluşmaktadır.
**08.01.2014 tarihi itibariyle Şirketin ortaklık yapısı değişmiş olup, kurucu ortaklarımızdan Gedik Holding A.Ş.'ye ait
%21 oranındaki paylar, Sn. Hülya GEDİK SADIKLAR'a ait %13,375 oranındaki paylar ve Sn.Vala GEDİK'e ait
%2,25 oranındaki paylar, ortaklarımızdan Sn. Hakkı GEDİK'e devredilmiştir. Pay devri sonrasında Hakkı GEDİK’in
şirket sermayesi içindeki pay oranı %50 olmuştur.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Yönetime Sağlanan Mali Haklar…
31.12.2014 tarihi itibariyle, yönetim kurulu, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari
dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 3.330.288 TL (01.01.-31.12.2013 1.691.276.- TL)’dir.

5. Kısaca Gedik Yatırım …
1991 yılında 5.000 TL sermaye ile Gedik Holding A.Ş.’nin bir iştiraki olarak faaliyete başlayan Gedik Yatırım, 8
Ocak 2014 tarihi itibariyle ortaklık yapısındaki değişiklik sebebiyle Gedik Holding A.Ş.’nin iştiraki olmaktan çıkmıştır.
Grup içinde ana ortak konumunda olan Gedik Yatırım, bağlı ortaklıkları Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Marbaş
Menkul Değerler A.Ş. Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Gedik Yatırım Holding A.Ş.’nin yönetimini
elinde bulundurmaktadır. Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.
Gedik Yatırım, bir yatırım kuruluşunun alabileceği tüm yetki ve izin belgelerine sahiptir. Bu kapsamda, Alım Satım
Aracılığı, Halka Arza Aracılık, , Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı, Kaldıraçlı Araçlar Alım-Satım İşlemleri
Aracılığı ve Türev Araçların Alım Satımına Aracılık yetki belgeleri ile Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış, Ödünç
Alma ve Verme izin belgesi bulunmaktadır. 24 yıllık geçmişinde aracılık faaliyetlerinin dışında, küçük ya da büyük
ölçekli bireysel yatırımcıların tasarruflarını bir araya getirmelerine katkıda bulunmak üzere A ve B tipi altı yatırım
fonunun kuruluşunu yapmıştır.
Gedik Yatırım, 1999’da Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, 2006 yılında ise Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım
Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluşunu yaparak halka arzını gerçekleştirmiştir. Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım
Ortaklığı A.Ş., 2012 yılında Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na dönüştürülmüş ve unvanı Gedik Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Gedik Yatırım, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
A.Ş.’nin lider sermayedarıdır. 2014 yılında ise Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin nevi değişikliği yapılarak 11 Eylül
2014 tarihinden itibaren Gedik Yatırım Holding A.Ş. unvanı ile yatırım holdinge dönüştürülmüştür.
Gedik Yatırım, 2004 yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’nin çoğunluk hisselerini devralmıştır. 2008 yılında ise
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kuruluşunu yaparak yatırımcılara bireysel ve kurumsal portföy yönetim hizmeti
sunmaya başlamıştır.
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Gedik Yatırım 2014 yılında 24 şube ve acentemiz
sürdürmüştür.

FİBABANKA’nın

59

şubesi ile

faaliyetlerini başarıyla

Kurulduğu günden itibaren kaliteli, kapsamlı ve yaygın hizmet anlayışı ile yatırımcı memnuniyetine en üst düzeyde
önem verdi. Bu özenli yaklaşımının sonucunda gerek güvenilirlikte, gerek yaygın çalışma alanlarında, gerekse
yatırımcılarına sunduğu komple hizmetler ve Toplam Kalite anlayışında, Sermaye Piyasalarının en etkin aracı
kurumlarından biri seviyesine ulaştı.
Türkiye ekonomisinin gelişip büyümesinde, sermaye piyasalarının önemine inanan Kuruluşumuz, Temmuz
2010’da %15 hissesini Borsada Satış yöntemi ile halka açıldı. 29 Temmuz’dan itibaren Borsa İstanbul ikinci
Ulusal Pazarda “GEDIK” hisse kodu ile işlem görmeye başladı.
2009 yılında PTT Genel Müdürlüğü ve Gedik Yatırım arasında tesis edilen işbirliği ile 16 Şubat 2010’dan itibaren
PTT şubeleri üzerinden yatırımcılara ücretsiz parasal posta ve posta işlemleri olanağı sağlanmıştır.
Yatırımcılarına güvenilir, şeffaf yönetim anlayışıyla üstün kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen Gedik Yatırım’ın yetki
ve izin belgeleri;
SPK Yetki ve İzin Belgeleri
Alım Satım Aracılığı
Halka Arza Aracılık
Kredili Menkul Kıymet,Açığa Satış,Ödünç Alma ve Verme İzin Belgesi
Portföy Yöneticiliği
Yatırım Danışmanlığı
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi
Kaldıraçlı Alım Satım Araçları Yetki Belgesi
BİAŞ’de Faaliyet Gösterdiği Piyasalar
Pay Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası
Repo/Ters Repo Pazarı
Borçlanma Araçları Piyasası
Uluslararası Pazar DepoSertifikaları Piyasası
Uluslararası Pazar Tahvil ve Bono Piyasası

6. Vizyon, Misyon,
Vizyonumuz
Gedik Yatırım olarak, sermaye piyasalarının geleceğine inanıyor ve yatırım yapmaya devam ediyoruz.
Yatırımcılarımızın finansal beklentilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.
Yatırımcılarımıza beklentilerinin üzerinde hizmet vermek ve yeni yatırımcı kazanmak için çaba göstermeye devam
edeceğiz.
İstanbul’un Finans Merkezi olması çalışmalarına en üst düzeyde destek vermeyi sürdüreceğiz.
Misyonumuz
Banka kökenli olmayan aracı kurumlar arasında liderliğimizi geliştirmek ve sermaye piyasalarının ilk üç yatırım
şirketinden biri olmak,
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7. Özet Bilanço Ve Gelir Tablosu

Özet Bilançolar(Bin TL)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Varlıklar
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Varlıklar Toplamı

447.298
9.246
456.544

272.416
11.101
283.517

Kaynaklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Azınlık Payları
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kaynaklar Toplamı

360.181
2.722
4.142
89.500
456.544

191.331
2.312
4.474
85.400
283.517

2.720.562
-2.670.991

1.704.976
-1.663.119
41.857
5.060
-30.857
-2.268
13.792
0
14.313
-3.191
11.122
82
11.203

Özet Gelir Tablosu(Bin TL)
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti
Hizmet Gelirleri (Net)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Faaliyet Giderleri
Diğer Faaliyetlerden Gelir/Giderler
Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Dışı Gelir/Giderler
Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Öncesi Kar
Vergi
Net Dönem Karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payı

50.329
8.591
-38.846
-5.935
14.139
0
13.946
-2.925
11.020
140
10.880
31 Aralık 2014

Finansal Oranlar
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli
Yükümlülükler

31.12.2013

1,242

1,423

Borçlar/Özkaynak

3,875

2,154

Özkaynak Karlılığı%

0,116

0,125

Kuruluşumuzun mali tablo ve dipnotlarına www.gedik.com ve www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
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8. Dünyada Gelişmeler…
2014 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 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.
Uluslararası Para Fonu, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncellemiştir.
2015 yılı için beklenti %3.8'den %3.5'e, 2016 yılı beklentisi ise %4'ten %3.7'ye düşürüldü.IMF'nin bu kararında,
düşen petrol fiyatlarının piyasalara olan olumlu etkisine karşın, "büyük ekonomilerdeki bazı kırılganlıklıklar" etkili
olmuştur. Başta Çin olmak üzere, Avrupa, Japonya ve Rusya ekonomilerinin büyümelerinde yavaşlama
gözlenmektedir. IMF e büyük risklerin Euro bölgesi ve Yen'deki durgunluk olduğunu belirtmiştir. IMF azalan büyüme
beklentilerinin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımları da yavaşlatma ihtimalinin önemli riskler arasında
olduğunu belirtmiştir.
2015 yılında da küresel ekonominin ne oranda toparlanmaya devam edeceği gündemin ilk konusu olurken, FED’in
kararları yine global bazda en fazla takip edilen gelişmeler olacaktır. 2015’e fazla ümitli giremeyen dünya
ekonomisi, özellikle ihracat beklentisindeki zayıflama, kırılgan mali piyasa algısı ve küresel faiz oranlarında
yaklaşan bir artışla karşı karşıya kalan gelişmekte olan ülkelerin, olası bir yavaşlamaya karşı ekonomik faaliyetlerini
desteklemek önemli gündem maddeleri arasında yer alacaktır. Düşen petrol fiyatları büyüme için uygun bir fırsat
sunmakla birlikte, yüksek iç borcu veya enflasyonu olan ülkelerin, büyümede yaşanabilecek bir yavaşlamayla başa
çıkmak için kullanabileceği para politikası seçenekleri sınırlı olurken, bu ülkelerin gelecekte büyümeyi
destekleyecek mali teşvik tedbirleri uygulaması gerekebilecektir. Ilımlı petrol fiyatlarının petrol ihraç eden ülkelerden
ithal eden ülkelere doğru gelir kaymasının 2015'te de devamını sağlaması beklenebilir. Bununla birlikte gelişmekte
olan ülkelerin çoğunun küresel ekonomik kriz esnasında mali teşvik tedbirleri uyguladığı göz önüne alındığında,
2008 öncesine göre daha kısıtlı bir mali hareket alanına sahip bulunmaktadırlar.
Yurtiçinde ise, makro ekonomik perspektifte, 2015’de Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarının başında gösterilen
ödemeler dengesindeki ve dış ticaret dengesindeki iyileşmenin devam edip etmeyeceği, TL’deki yılın ilk aylarındaki
hızlı değer kaybının 2015 enflasyonu açısından hedefler üzerinde ne ölçüde baskı oluşturacağı ve TCMB’nin
beklentiler dahilindeki faiz indirimleri için ne ölçüde bir hareket alanına sahip olabileceği, ayrıca, uluslar arası kredi
derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notu ve görünümü ile ilgili kararları izlenirken, iç siyasette ise
Haziran genel seçimleri gündemin en önemli konusunu oluşturacaktır. Seçim sonrasında ise, yılın ikinci yarısında,
FED’in faiz artırımına başlaması beklentilerinin arttığı bir ortamda, hükümetin yapısal önlemlerle ilgili atacağı
adımlar yakından takip edilecektir.
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9. Türkiye’de Gelişmeler…
2014 yılında, gelişmiş ülkelerin para politikalarına dair belirsizliklerin etkisi ile küresel finansal piyasalarda kısmi bir
oynaklık artışı gözlenmiştir. ABD Merkez Bankası nicel genişleme adımlarını sonlandırırken politika faizi artırımının
zamanlamasına ve büyüklüğüne dair belirsizlikler sürmüştür. Avrupa Merkez Bankası bu dönemde ekonomik
yavaşlama ve deflasyon risklerine karşı politika faizlerinde indirime gitmiş ve teminatlı tahvil ile varlığa dayalı
menkul alımları yoluyla bir çeşit nicel genişleme programı açıklamıştır. 2014 yılında küresel ekonomik faaliyete dair
göstergeler beklentilerin altında kalmış ve yıl geneli için büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmiştir. Finansal
piyasalardaki oynaklıklar ve küresel büyüme oranlarındaki düşüşler gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye
akımlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden olmuştur. Zayıflayan küresel büyüme görünümüyle uyumlu olarak
emtia fiyatları da önemli miktarda gerilemiştir. Küresel ölçekteki finansal oynaklığın etkilerinin Türkiye’de de diğer
gelişmekte olan ülkelere benzer şekilde gerçekleşmiştir. Risk primi göstergeleri özellikle yılın sonuna doğru diğer
gelişmekte olan ülkelere benzer bir seyir izlemiştir.
GSYH Büyümesi…
İlk çeyrekteki %4.8 olan büyüme sonrasında iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybı yaşanmış, ikinci çeyrekte %2.2,
üçüncü çeyrekte %1.7 GSYH büyümesi gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği’nde büyümenin yavaşlaması ve jeopolitik
gelişmeler dış talebi sınırlamaktadır. Zayıflayan dış talebe rağmen ihracat dengeli büyümeyi desteklemeye devam
etmektedir.
Sanayi Üretimi…
TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2014 yılı Aralık ayında Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir
önceki aya göre %1,2 artmıştır. Bu veriyle birlikte mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 4.
çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,5 azalmıştır. Sanayi üretiminde yıllık ortalama büyüme ise %3,6 olmuştur.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki yılın ortalamasına göre %3,6 artmıştır.

Enflasyon…
TÜİK verilerine göre 2014 yılı TÜFE’de %8,17 oldu. Yıllık enflasyon Merkez Bankası Anketi’nde %9 olan piyasa
beklentisinin bir miktar altında gerçekleşmiş oldu. Bu dönemde enflasyondaki düşüş, enerji grubunda daha güçlü
olmak üzere alt gruplar geneline yayılmıştır. Enflasyon ana eğilimindeki düşüş, hizmet grubunda belirginleşirken
temel mal grubunda daha sınırlı olmuştur. Bu doğrultuda çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimlerindeki
iyileşme sürmüştür.
Merkez Bankası, 2015 yılı sonunda yüzde 4,1 ile yüzde 6,9 aralığında (orta noktası yüzde 5,5), 2016 yılı sonunda
ise yüzde 3,2 ile yüzde 6,8 aralığında (orta noktası yüzde 5,0) gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.
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Ödemeler Dengesi…
TCMB’nin açıkladığı verilere göre 2014’de 45,8 Milyar USD düzeyinde gerçekleşen cari açık bir önceki yıla göre %
29 oranında daralmıştır. Dış ticaret dengesindeki %20 ve hizmetler dengesindeki %33 iyileşme, cari açıktaki
azalışın temel nedenini oluşturmuştur. Altın dış ticareti tarihsel ortalamalarında gerçekleşerek cari işlemler
dengesindeki azalışı desteklemiştir. Net seyahat gelirleri, üçüncü çeyrekte hizmetler dengesine yaptığı katkıyı
artırmıştır.
Ödemeler dengesi finans hesabına ana başlıklar itibarıyla bakıldığında, doğrudan yatırımlarda görülen yavaşlama
üçüncü çeyrekte belirginleşmiştir. Portföy yatırımları ise, Ağustos ayında küresel hareketlere paralel görülen çıkışa
rağmen, çeyrek genelinde giriş yönlü hareket etmiştir. Diğer yatırım girişlerinde ise gerek bankacılık gerek diğer
sektörlerin borç çevirme oranları, bir önceki çeyreğe göre bir miktar azalmasına rağmen, 100 düzeyinin üstündeki
seviyelerini korumuştur. Öte yandan, yükümlülük ayağında yer alan mevduatlarda geçen çeyrek başlayan giriş
eğilimi bu çeyrek de devam etmiştir.
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10. Sermaye Piyasaları
10.1.

Pay Piyasası

BIST 100 endeksi, yılı TL bazında %26’lık getiri ile 85.721 puanla kapattı.
2014 yılında küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ile Merkez Bankalarının büyümeyi destekleyici
stratejileri, sermaye piyasaları üzerinde belirleyici olurken, ülkemizde Mart ayındaki yerel seçimler, piyasaların
ana gündem maddesini oluşturmuştur. Bu dönem zarfında çoğu zaman Borsa İstanbul global piyasalardan
olumsuz ayrışsa da, FED’in faiz artırım kararının 2015 yılına ertelenmesi ve yılın son çeyreğinde petrol
fiyatlarındaki kuvvetli düşüşün olumlu etkileriyle birlikte BIST 100 endeksi yılı TL bazında %26’lık bir getiri ile
kapatmıştır.
BIST 100 Endeksi 2014 Yılı Performansı
2013 yılını 67.802 puanla noktalayan Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi 2014 yılında, %26,4 oranında değer
kazandı. BIST 100 Endeksi dolar cinsinden ise yılı %16.40 yükselişle tamamladı. Bu artışla beraber BİST-100
endeksi,85.721 ile en yüksek yıl sonu kapanışına ulaştı. Dünya borsaları arasında geçen yılın en iyi performans
sıralamasında, BIST 100 Endeksi yüzde 26,43'lük artışla beşinci sırayı alırken, ilk dörtte yüzde 59,13 ile
Arjantin, yüzde 52,87 ile Çin, yüzde 31,60 ile Mısır ve yüzde 29,89 ile Hindistan borsaları yer aldı.
Milyon TL
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İşlem Hacmi

BIST 100

Volatilitenin artması ile Borsa İstanbul’un işlem hacmi arttı…
2014 yılında Borsa İstanbul’un işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 873 milyar TL olmuştur.
Günlük ortalama işlem hacmi ise 2013’de 3.245 milyon TL seviyesinden 3.478 milyon TL’ye yükselmiştir.
Halka arzlar sınırlı sayıda devam etti…
2014 yılında Borsa İstanbul Pay Piyasasında 9 adet yeni şirket halka arz edilmiştir. Elde edilen hasılat tutarı
690,3 milyon TL’dir. Yıl içinde Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında ise 4 şirketin halka arzından 23,8
milyon TL gelir elde edilmiştir.
Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri bir önceki yıla göre yaklaşık %4 artarak 587 milyar
TL’den 610 milyar TL’ye yükselmiştir.
2013 sonunda Borsa İstanbul’daki toplam yatırımcı sayısı 1 milyon 110 bin 408 iken 2014 yılı sonu itibarıyla
1milyon 75 bin 368 ‘e gerilemiştir. 2013 yılsonuna göre ise yerli yatırımcı sayısı 35,380 adet azalmış, buna
karşılık yabancı yatırımcı sayısı 340 adet artmıştır.

10

2015 yılının özellikle gelişmekte olan piyasalar için yoğun gündemlerin olduğu, hareketli günlerin yaşanacağı bir
yıl olacağını düşünüyoruz. İçeride seçim takvimi ile artan siyasi risk, dışarıda ise likidite artış hızının azalması
ve nihayetinde sonlandırılacak olması tedirginlik kaynağı olacak.
Gedik Yatırım…
Gedik Yatırım, 2014 yılında Pay Piyasası’nda 72,1 milyar TL işlem hacmi ve %4,13 piyasa payı ile banka
kökenli yatırım kuruluşları dışında ilk sırada, tüm kurumlar arasında ise 5’inci sırada yer almıştır. Gedik
Yatırım’ın bağlı ortaklığı Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte 2014 yılındaki hisse senedi işlem hacmi
98,3 milyar TL olurken pazar payı %5,63 olmuştur.
Gedik Yatırım
Pay Piyasası İşlem Hacmi (milyon TL)
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İLK 5 TOPLAM
GENEL TOPLAM

2014 YILI
İŞLEM HACMİ
(milyon TL)
134.725
129.730
127.787
80.865
72.566
72.095
71.786
66.415
62.728
56.339
875.035
1.745.821

PP (%)
7,72
7,43
7,32
4,63
4,16
4,13
4,11
3,80
3,59
3,23
50,12

Diğer taraftan, pay piyasasındaki hareketlilik kredili menkul kıymet işlemlerine olan ilgiyi de artırdı.
Gedik Yatırım Kredili Menkul Kıymet İşlemlerinin Aylık Gelişimi-2014

214
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AGUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK

Kullandırılan
Kredilerin Toplam
Tutarı (TL)
70.645.655,38
68.938.830,19
58.721.911,86
47.960.887,62
47.252.916,20
45.789.953,19
48.171.790,66
49.677.936,10
46.694.678,18
50.722.107,97
46.330.872,55
51.593.353,00
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10.2.

Borçlanma Araçları Piyasası

Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) miktarsal genişleme programından çıkış sinyali verdiği 2013 yılı Mayıs
ayında başlayan küresel risk algısındaki bozulmaya ilaveten, Türkiye’de 2013 yılı sonunda artan ve 2014 yılı
Nisan ayına dek süren siyasi dalgalanmaların da etkisiyle Türkiye’nin risk primi göstergelerinde belirgin bir artış
olmuş ve bu dönemde Türk lirası önemli miktarda değer kaybetmiştir.
Şubat ayı itibarıyla küresel risk iştahındaki artış ve Mart ayı sonundaki yerel seçimler neticesinde baskılanan iç
siyasi belirsizlikler neticesinde, Türkiye’nin risk primi göstergelerinde gözlenen düşüşle, Mayıs, Haziran ve
Temmuz aylarındaki PPK toplantılarında bir hafta vadeli repo faiz oranı sırasıyla 50bp, 75 bp ve 50 bp
düşürülmüştür. PPK, ayrıca, Temmuz ayı toplantısında gecelik borçlanma faiz oranını 50 bp indirerek yüzde
7.5’e düşürmüştür. Ağustos ayı toplantısında ise, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde
sabit tutarken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 12’den yüzde 11.25’e indirmiştir. Yılın geri kalanında
Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu koruyarak faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir.
Ağustos ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, Suriye’deki iç savaş, Irak’ın kuzeyinde gelişen tablo ile
birleşince, bölge yepyeni bir kaos görünümü kazandı. Bu kaosla risk primi özellikle Türkiye için artış gösterdi.
Risk primini olumsuz etkileyen bir başka faktör de Ukrayna’da yaşanan sorunlar oldu. Yılın son çeyreğine ise
küresel büyümeye ilişkin endişeler ve bu endişelerle gerileyen petrol fiyatları damga vurdu. 55 ABD dolarına
kadar gerileyen petrol fiyatları, Rusya’yı büyük bir krizin eşiğine getirdi ve Türkiye’de bu tablodan sınırlı da olsa
etkilendi.
2014 yılının Ocak ayında yapılan olağan PPK toplantısında faiz artışı konusunda aksiyon almayan TCMB,
piyasadaki hızlı bozulma ve artan dalgalanma karşısında Ocak ayının sonunda olağanüstü bir toplantı yaparak
gösterge faizlerde ve faiz koridorunda yukarı yönlü ayarlamalar gerçekleştirdi. Gösterge faizi %10 olarak
belirlerken, faiz koridorunu da %8-%12 aralığına çekti. Merkez Bankası’nın almış olduğu tedbirler ve yerel
seçimlerin geride kalması ve FED’in de tahvil alımlarını azaltmasının etkilerinin sınırlı kalması, piyasaları tekrar
canlandırdı. Temmuz ayında 8,30 lara kadar geri çekilen faiz oranları. Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı
seçimi ve Fed in faiz artırma tartışmaları ile hafif yukarı çıkmasına rağmen Eylül ayından itibaren düşme
eğilimine girerek yılı %7,97-8,00 seviyelerinden kapatmıştır.

Eksen Başlığı

Gösterge/Borsa Repo/TCMB Fonlama faizleri
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0,00

Gösterge Tahvil

BORSA Repo Faizi

TCMB Ağırlıklı Fonlama

2014 yılında özel sektör borçlanma aracı ihraçları artmaya devam etti. Banka dışındaki şirketlerin tahvil stoğu %34
artışla 46 milyar seviyesine geldi. Yıl içinde reel sektörün özel sektör tahvil/ bono ihracı 2013 yılına göre %57
artarak 3,7 milyar TL ye ulaşmıştır. 2015 yılında ise yaklaşık %35-%60 arasında tahvil ihraçlarının 5-6 milyar TL ye
ulaşması beklenmektedir.
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Gedik Yatırım’da Sabit Getirili İşlemler …
2014 yılında Gedik Yatırım’ın Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarındaki işlem hacmi, 21,2
milyon TL, Repo/Ters Repo Pazarındaki işlem hacmi ise 2,461 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Borsa
İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında tüm aracı kurumların yaptığı işlem hacmindeki payı 2013 yılında
%0,07 iken, 2014 yılında günlük ortalama işlem hacmi ise 9,9 milyon TL ile %0,02 olmuştur.
Gedik Yatırım 2012 yılında başladığı borçlanma aracı ihracına 2013 ve 2014 yılında da devam etti. 2014 yılı
içinde halka arzla 112, 5 milyon TL tutarlı bono ihracı gerçekleştirdi.
2014 yılında Gedik Yatırım’ın banka mevduat işlemleri bir önceki yıla göre %20 artarak günlük ortalamada 77
milyon TL işlem hacmi gerçekleştirdi.
Gedik Yatırım, 2015 yılında, getirisi daha yüksek olan piyasalarda işlem yaparak işlem hacmini artırmaya ve
yeni borçlanma aracı ihraçları ile büyümeye devam edecektir.
10.3.

Vadeli İşlemler Piyasası

2014 yılında Piyasamız toplam işlem hacmi 2013 yılına göre %5 artarak 435.721.826.048 TL olarak
gerçekleşti. Toplam işlem miktarı ise 59.5 milyon sözleşme ile geçen seneye göre %11 arttı. Döviz vadeli işlem
sözleşmeleri toplam işlem hacmi 2013 yılına göre %41 artarak 31.986.126.488 TL oldu.
2013 yılında yüzde 24,68 olan yabancı payı 2014 yılında yüzde 23,71’e geriledi. Vadeli İşlemler Piyasasında
’nın işlem yapan üye sayısı 81’e geriledi.

YATIRIM KURULUŞU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VİOP
İŞLEM
HACMİ
HACMİ (TL)

PİYASA
PAYI (%)

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

96.814

11,14

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

94.679

10,89

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

57.433

6,61

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

43.423

5,00

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.

38.272

4,40

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

35.213

4,05

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

33.740

3,88

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

33.665

3,87

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.

30.653

3,53

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

28.746

3,31

İLK 10 KURUM
GENEL TOPLAM

492.636
869.226

56,68%

Gedik Yatırım, 2014 yılında 33,7 milyar TL işlem hacmi ve %3,88 pazar payı ile VİOP’ ta
arasında 7’inci sırada en çok işlem hacmine sahip kurum olmuştur.
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ilk 10 kurum

10.4.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Foreks Piyasaları…

Dünyada, günlük işlem hacmi yaklaşık 5 trilyon dolar olan forex piyasalarını Türkiye’de düzenleme yetkisi, 25
Şubat 2011 tarihinde 6111 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulu’na verilmiştir.
Gedik Yatırım, Ağustos 2011'de SPK tarafından yayımlanan kaldıraçlı işlemler tebliğinden sonra geçiş
sürecinden yararlanmak üzere yetkilendirilen yedi aracı kurumdan biri olmuştur. 2012 yılında ağırlıklı olarak
yapılanma ve geliştirme çalışmalarını sürdüren Gedik Yatırım, 2 Ocak 2012 itibariyle kaldıraçlı işlemlere
resmen başlamıştır ve 9 Mart 2012 tarihinde, ARK/KAS-2 numaralı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki
Belgesi’ni, 2. sırada alan kuruluş olmuştur. 2013 yılında yetkili aracı kurum sayısı 34 iken, 2014 yılında bu sayı
41’e yükseldi. . Bu kurumların 36’sı A tipi, 4’ü B tipi ve 1’i de C tipi lisansa sahiptir.
Gedik Yatırım, sermaye piyasalarındaki 24 yılı aşan deneyimi, yurtdışı bağlantıları, bilgi birikimi ve teknik
altyapısını da kullanarak kaldıraçlı işlemlerdeki kalite standardına yeni bir tanım getirmiştir.
Temel amacı, farklı profildeki çok sayıda yatırımcıya “Gedik” markasının güvenilirliği ile ulaşmaktır.
Bununla birlikte bilançosunda kur, emtia ve kıymetli madenler fiyat riski taşıyan KOBİ’lere, bu risklerini
sigortalama imkanı sağlayacak servisi de vermeyi hedefleyen Gedik Yatırım, bu alanda da gelişme sağlamayı
planlamaktadır.
Gedik Yatırım olarak 2014 sonunda %5.35 pazar payı ile 233,1 milyar TL. tutarında işlem hacmi
gerçekleştirmiştir. Meta Trader 4 platformu üzerinden yatırımcılarına hizmet vermektedir.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre Türk Foreks Piyasası’nda, 2014 yılında toplam işlem
hacmi 4.36 trilyon TL. olmuştur. Henüz üç yıllık bir piyasa olan Türk Foreks piyasası, her geçen gün artan
yatırımcı ilgisi ve işlem hacmi ile gelişmekte olan çok önemli bir pazardır.
GEDİK YATIRIM
GÜNLÜK ORTALAMA KALDIRAÇLI A/S İŞLEMLERİ
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Pazar Payı

11. Fon Sektörü ve Gedik Yatırım Fonları
2014 yılı ilk çeyreğinde yatırım fonları sektörü, piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve dalgalanmalar sonucu
% 4,5 küçülerek 29,5 milyar TL’ye geriledi. Ancak daha sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte büyüme
göstermiştir. Dördüncü çeyrekte % 4,55 büyüme göstererek yılsonunda 35,4 milyar düzeyine erişti.
Yerel seçimler sonrasında yılın üçüncü çeyreğinde Cumhurbaşkanlığı seçimini de takiben siyasal risklerde azalma
olmasına karşın Irak ve Suriye’de sınırımıza yakın bölgelerdeki gelişmeler Türkiye’yi olumsuz etkiledi. Ağustos ve
Eylül aylarında Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere göre negatif ayrıştı. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı finansal
piyasalar açısından 2014 yılı hareketli bir yıl oldu ancak yıl sonunda piyasalar genel olarak olumlu seyir ile
kapandı.
2014 yılı fon sektörü açısından olumlu bir yıl oldu ve yatırım fonları 2009’dan bugüne en yüksek yıllık büyüme
oranı olan % 15 düzeyinde büyüyerek 35,4 milyar TL’ye ulaştı. Büyümeye en büyük etki % 54 ile Kısa Vadeli
Tahvil ve Bono ile Likit Fonlardan geldi. Büyümede yüksek katkısı olan ikinci fon türü ise 2,1 milyar TL ile B tipi
valörlü fonlar oldu. Küçülme yaşayan iki fon türü Anapara Garantili ve Korumalı Fonlar ile Altın Fonları oldu.
Yılın son çeyreğinde yatırım fonlarına para girişi önceki çeyreğe göre neredeyse yarı yarıya azalarak 564,72
milyon TL olarak gerçekleşti. Hisse senedi yoğun fonlardan para çıkışı sürerken, karma fonlar 406 milyon TL ile
önceki çeyreğe göre para girişinin arttığı tek tür olarak gerçekleşti. 2012 yılında ilk kez kurulan B tipi Özel Sektör
Tahvil ve Bono fonları özel sektör tahvil ve bono ihraçlarının artmasıyla 2014 yılında 1,4 milyar TL büyüdü ve
toplam büyümenin içerisinde % 30 paya sahip oldu. A tipi fonlar ise 34,5 milyon TL ile sadece % 1,9 büyüdü ve
toplam 1,8 milyar TL oldu.
Bireysel Emeklilik Fonları 2014 yılında tarihinde ilk kez Yatırım Fonları Pazar büyüklüğünü geçti ve yıl sonunda
37,8 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Devlet katkılarının pozitif etkileriyle beraber Pazar 2014’de % 44 büyüdü. Devlet
katkılarının biriktirildiği katkı fonları 2014 yılında 1,9 milyar TL büyüdü.
2014 yılında yatırım fonları sayısı 522’dan 483’e gerilemiştir. A Tipi Fonların sayısı 136’den 133’e hafif gerilerken,
B tipi Fonların sayısı 386’dan 350’ye düşmüştür. Bu gerilemenin büyük kısmı koruma ve garantili fonlardan
kaynaklanmıştır.
Fon sektörü açısından 2015 başında devreye alınan TAKASBANK’ın kurduğu Türkiye Elektronik Fon Dağıtım
Platformu da (TEFAS) Sektör için çok önemli bir gelişme olmuştur.

12. Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma…
Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimi ile Türkiye’deki yatırım danışmanlığı hizmetine farklı bir
boyut kazandıran yepyeni bir yaklaşım ile yatırımcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Bu hizmetin sadece Gedik
Yatırım’da hesabı olan yatırımcılarla sınırlı kalmaması, ücretli abonelik şeklinde genel kitleye açılmış olması da
Türkiye’deki ilklerden. Yatırım Danışmanlığı Birimimizin 2014 yılında toplamda 1,382 adet ürün satışı yapması,
yatırımcıların doğru, tarafsız, tutarlı ve güvenilir bilgiye gerekirse ücret ödeyerek ulaştıklarının bir ispatı oldu.
Yatırımcıların “Paramı Ne Yapayım?” sorusuna odaklanarak çalışmalarını sürdüren Yatırım Danışmanlığı biriminin,
güçlü araştırma kadrosu ve gelişmiş bilişim araçları ile yatırımcı ihtiyaçlarına ve yatırımcı risk profiline göre
oluşturduğu farklı danışmanlık ürünleri yatırımcılara anında sunuluyor. Herhangi bir yatırım aracında alım-satım
önerisinde bulunulduğunda, rapor yayınlandığında danışmanlık hizmeti alan yatırımcılara SMS ile anında bilgi
veriliyor. www.paramineyapayim.com sitesi üzerinden kendilerine özel şifreleri ile kontrol panellerine giren
yatırımcılar rapor, analiz, video, webinarlar aracılığı ile üretilen bilgiye anında erişebiliyor ve sürekli düzenlenen
webinarlar üzerinden sorularına yanıt alabiliyorlar.
Üretilen çalışmaları, GEDİK Yatırım’ın diğer hiçbir birimi yatırımcıdan önce göremiyor. Çalışmalarına bu prensipler
doğrultusunda devam eden birimimiz, 2014 yılında 1,382 adet yatırım danışmanlığı hizmeti satışı gerçekleştirmiş
olup, bu dönemde şirketlerle birebir iletişimde bulunarak 54 adet şirketin kapsamlı değerlendirme raporunu
hazırlamıştır. Bunun yanında çeşitli alan ve konularda sayısı 2 bin 500’ü aşan çalışmaya imza atılmıştır. Yatırım
danışmanlığı birimimiz 2014 sonuna gelindiğinde 1,382 yatırımcıya (Gedik Yatırım müşterisi olan/olmayan) hizmet
verir duruma gelmiştir.
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13. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri
Türk Sermaye Piyasası’nın yeni vizyonunda önemli yer tutan Yatırım Bankacılığı alanında öncelikli tercih edilen
yatırım kuruluşu olmayı hedefliyoruz. Nisan 2013’te kurulan ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, yatırım
bankacılığı kapsamında şirket birleşme ve devralmaları, ikincil halka arzlar, finansal yapılandırmalar, blok satışlar
gibi finansal ürünlerin uygulanması ve geliştirilmesinden sorumlu Yatırım Bankacılığı bölümü, 2014 yılında Gedik
Yatırım’a, kurumsal yatırımcı portföyü kazanımı ve uluslararası piyasalarda tanınırlığını artırmak amacıyla çok
sayıda yatırımcı ziyareti ve toplantıları gerçekleştirmiştir. Sadece ulusal sınırlarla yetinmeyip uluslararası arenada
tanınır bir kurum olması sağlanmış, dolayısıyla şirketin prestij ve değerine katkıda bulunulmuştur.
2014 yılında, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 33.4 milyon TL nominal değerli B Grubu paylarını,
yalnızca yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara ve yurtiçinde yerleşik kurumsal yatırımcılara pazarlanması ve
satışı işlemlerinde aracılık hizmeti vermiştir. Do&Co Aktiengesellschaft’ın blok olarak uluslararası yatırımcılara
satışı gerçekleştirilmiştir.

14. Kurumsal Finansman
2014 yılında Borsa İstanbul Pay Piyasasında 9 adet yeni şirket halka arz edilmiştir. Elde edilen hasılat tutarı 690,3
milyon TL’dir. Yıl içinde Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında ise 4 şirketin halka arzından 23,8 milyon TL
gelir elde edilmiştir. 2014 yılında Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 18,97milyon TL tutarlı halka arzı
Gedik Yatırım liderliğinde gerçekleşmiştir.
2014 yılında BİAŞ Pay Piyasasında yapılan halka arzlar:
Şirketin Unvanı
Arbul Entegre Tekstil
İşletmeleri A.Ş.
Körfez Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
RTA Laboratuvarları
Biyolojik Ürünler İlaç ve
Makine Sa. Tic. A.Ş.
Tuğçelik Alüminyum ve
Metal Mamülleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

İşlem
Gördüğü
Pazar
İkinci Ulusal
Pazar
Kurumsal
Ürünler
Pazarı

Halka Arza Aracılık
Eden Kurumlar
A1 Capital Menkul
Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım
Menkul Değerler
A.Ş.

Toplam
Nominal
Tutar (TL)

Aracılık Şekli

Satış Yöntemi

20.000.000

Bakiyeyi
Yüklenim

Borsada Satış

18.975.000

Bakiyeyi
Yüklenim

Borsada Satış

İkinci Ulusal
Pazar

A1 Capital Menkul
Değerler A.Ş.

26.000.000

Bakiyeyi
Yüklenim

Borsada Satış

İkinci Ulusal
Pazar

A1 Capital Menkul
Değerler A.Ş.

28.000.000

Bakiyeyi
Yüklenim

Borsada Satış

13.500.000

Bakiyeyi
Yüklenim

Borsada Satış

11.100.000

Bakiyeyi
Yüklenim

Borsada Satış

330.705.356

En İyi Gayret

Talep Toplama

74.025.000

En İyi Gayret

Talep Toplama

168.000.000

En İyi Gayret

Talep Toplama

Lider Faktoring A.Ş.

İkinci Ulusal
Pazar

Pergamon Status Dış
Ticaret A.Ş.

İkinci Ulusal
Pazar

AvivaSA Emeklilik ve
Hayat A.Ş.

Ulusal Pazar

Ulusoy Un Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Ulusal Pazar

Ulusoy Elektrik İmalat
Taahhüt Ticaret A.Ş.

Ulusal Pazar

Tacirler Yatırım
Menkul Değerler
A.Ş.
A1 Capital Menkul
Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul
Değerler
A.Ş.liderliğinde
konsorsiyum
Şeker Yatırım
Menkul Değerler
A.Ş. liderliğindeki
konsorsiyum
İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. (İş
Yatırım)
liderliğindeki
konsorsiyum
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Borçlanma Araçları İhraçları…
Borçlanma Araçları Piyasasının büyüklüğü 2014 yılında 66,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yıl 23 adet banka, 43
adet bankacılık dışı finansal kuruluş ve 32 adet reel sektör firması yurtiçi kredi piyasalarından fon sağladı.
İHRAÇ TUTARLARI: Yıllık Dağılım %

Gedik Yatırım, 2014 yılında 112,5 milyon TL büyüklükte
bono halka arzlarının haricinde, Say Reklamcılık Yapı
Dekorasyon Proje ve Taahhüt A.Ş.’nin 30 milyon TL
tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirdi.

15. Yurtiçi Satış ve Pazarlama
Gedik Private…
Gedik Yatırım, 2014 yılında yatırımcılarına “Gedik Private” ile yeni bir finansal hizmet vermeye başladı.
Türkiye’nin yatırım kuruluşları arasında private yatırım hizmeti veren ilk kuruluşu oldu.
Gedik Private, standart yatırım kuruluşu aracılık işlemlerinin yanı sıra, tamamen kişiye özel alternatifler bekleyen
yatırımcılar için geliştirilmiş bir hizmet. Uzman bir kadro, Gedik Portföy Yönetimi, Gedik Yatırım Danışmanlığı ve
yurtdışı bağlantıların katkılarıyla, yatırımcıların ihtiyaçlarına en uygun finansal çözümleri sunmayı amaçlamıştır.
Gedik Private bünyesinde bulunan yatırım grubu, güncel piyasa ve finansal verileri, makro ekonomik veriler
süzgecinden geçirerek özel müşteri temsilcileri ile paylaşır. Yatırım fırsatları ve stratejiler hakkında bilgi alan özel
müşteri temsilcileri bu bilgileri yatırımcılarımız ile paylaşılmaktadır.
Gedik Private’da yatırımcılarımıza; Türk ve dünya sermaye piyasalarına tüm hisse senedi ve türev ürünlerde
ulaşmalarını sağlar özel yatırım bankacılığı hizmetleri sunulmaktadır. Nakit yönetimi, sabit ve değişken getirili
ürünler, hisse senetleri ve alternatif ürünler ile yatırımcılarımızın tasarruflarını doğru strateji ve çeşitlendirme ile en
iyi şekilde yönetmelerine yardımcı olunmaktadır.

Yatırımcı Toplantıları..
2014 yılında yeni yatırımcılar kazanımı amacıyla bölgesel çok sayıda yatırımcı bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirildi. Potansiyel yatırımcı ziyaretleri yapılarak yatırımcı kazanımı sağlandı. Foreks’e Giriş, Yatırımcı
Psikolojisi ve Teknik Analiz konularında periyodik online eğitimlerin yansıra, sektörün deneyimli eğitimcileri ile
düzenli Foreks Seminerleri gerçekleştirildi .

TEFAS işlemleri…
2014 yılında yürüttüğümüz çalışmalar ile 9 Ocak 2015’ten itibaren Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda
(TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım satım işlemleri internet şubemiz aracılığıyla yapılabilir hale getirildi.

Geniş Şube Ağı…
Yaygın çalışma prensibi ile yatırımcılarına hizmet veren Gedik Yatırım, tüm kurumlar arasında en yaygın şube
ağına sahip kurumdur. 2014 yılında Türkiye genelinde 24 ayrı noktada yatırımcılarımıza hizmet verildi. Gedik
Yatırım’ın merkez dışı örgütlerine ilişkin bilgilere www.gedik.com adresinden erişilebilir.
Gedik Yatırım, 2015 yılında da pazarlama faaliyetlerini yurt genelinde yaygınlaştırma, hizmet ağını genişletme ve
yatırımcı portföyünü büyütme amacına yönelik çalışmalara odaklanmayı hedeflemektedir.
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16. Risk Yönetimi ve Denetim Politikası
Risk Yönetim Sistemi, Gedik Yatırım değerlerinin, saygınlığının, karlılığının ve likiditesinin korunabilmesinin en
önemli araçlarından birisidir. Başarılı olmak için risk almanın ve alınan riskleri dikkatlice yönetmenin anahtarı Gedik
Yatırım’ın güçlü risk yönetimidir.
Yatırım sürecindeki işlemler doğası gereği belirsizlik barındırmaktadır. Sermaye piyasalarının dünya çapında
entegrasyonu ve 24 saat işlem yapılması, yeni, karmaşık ve yapılandırılmış ürünler, artan rekabet, hızlı değişim,
iletişim kolaylıkları ve ileri teknoloji çağdaş risk yönetim tekniklerini zorunlu kılmaktadır.
Bu çerçevede her yatırım aracıyla ilgili olarak : Risk tanımlanmakta, riskin meydana gelmesi halinde doğabilecek
olası zarar hesaplanmakta, zararın kurumumuz ve müşterilerimiz bünyesindeki olası sonuçları irdelenmekte, ve
nihayet, riski en aza indirici kontrol mekanizmaları devreye alınmaktadır.
Risk Yönetim sürecimizin 5 temel bileşeni : Piyasa riski, Karşı taraf riski, Öngörü riski, Takas riski, İşlemsel risk
olarak, tespit edilmiştir. Yatırımcılarımızın gereksinimlerini ve getiri beklentilerini karşılamak amacıyla
Kuruluşumuzda hassas risk ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır. Bu kapsamda, uyum yönetmeliğimiz ve iş
prosedürlerimiz güncellenmiş, farkındalık yaratılması amacıyla çalışanlarımıza yoğun eğitim programları
uygulanmıştır.

17. Yatırımcı İlişkileri
2014 yıl sonu itibariyle 128.6 milyon TL piyasa değerine
ulaşan GEDİK Yatırım’ın hisse senedi fiyatı piyasa
koşullarına rağmen başarılı bir performans sergileyerek
%9.5 artışla yılı 2.29 TL fiyat seviyesinden
tamamlamıştır.

Gedik Yatırım Hisse Fiyatı
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Gedik Yatırım, bilgilendirme politikası doğrultusunda
2014 yılında pay sahipleri ve ilgili bütün taraflara
zamanında, doğru ve tam olarak bilgilendirmelerini
yapmıştır.
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2013 yılı Mart ayında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından Gedik Yatırım’a
ilişkin kredi derecelendirme çalışması yapılmıştır. Çalışma 29 Mayıs 2013 ve 02 Nisan 2014 tarihlerinde yeniden
gözden geçirilmiştir. 02.04.2014 tarihindeki gözden geçirmeye göre JCR, GEDİK YATIRIM ve iştiraklerini konsolide
olarak yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘AA- (Trk)’, Uzun
Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu ise ‘BBB-’ olarak, görünümlerini ise (Stabil) olarak teyit etmiştir.
Diğer notlar ve tüm detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu

: BBB- /(Stabil görünüm)
: BBB- /(Stabil görünüm)
: AA - (Trk) /(Stabil görünüm)
: A-3 /(Stabil görünüm)
: A-3 /(Stabil görünüm)
: A-1+(Trk)/(Stabil görünüm)
:2
:AB

2014 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) aktarılan 589 adet özel durum açıklaması pay ve menfaat
sahiplerinin bilgisine sunuldu.
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GEDİK Yatırım’ın süreklilik arz edecek biçimde yayınlanan özel durum açıklamalarının dışında önem taşıyan
bildirimler için ayrıca, bilinen pay sahiplerine e-posta aracılığı ile bilgilendirme yapıldı.
Yıl içinde gerçekleştirilen genel kurul toplantıları, gerek davet süreleri gerekse diğer konular açısından SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirildi.
2014 yılında yatırımcı ilişkileri faaliyetleri ve genel olarak bilgilendirme yükümlülüğünü bilgilendirme politikası ve
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yerine getiren GEDİK Yatırım, başta pay sahipleri olmak üzere, bütün
menfaat sahipleriyle daha yüksek değerlerde buluşmayı hedeflemektedir.
Değişen dünya koşullarına uyum sağlamak, yatırımcılarımıza, ortaklarımıza ve çalışanlarımıza daha iyi hizmet
vermek amacıyla 2009 yılında başladığımız uzun dönemli stratejik planlama çalışmalarına 2014 yılında da devam
edildi. “Sürekli Gelişim” prensibi çerçevesinde, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri, kuruluşumuzun misyonu,
hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesi, rekabet gücümüzün ve performansımızın artırılmasına ışık
tutacak bu çalışmanın, uzun dönemde kuruluşumuza başarı getireceğine inanıyoruz.
GEDİK Temettü Dağıtımı
GEDİK, 2014 yılında nakit ve bedelsiz pay şeklinde temettü dağıtımı yaptı. 2014 yılında 7.020 bin TL nakit
temettünün yanı sıra, toplam 9,360 bin TL de bedelsiz sermaye artırım yoluyla ortaklarımıza pay olarak dağıtıldı.

18. Bağlı Ortaklıklarımız
31.12.2014 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse oranı
aşağıda gösterilmiştir:

Nominal
Sermaye
(TL)

BAĞLI ORTAKLIKLARIN TİCARİ UNVANI

Direkt İştirak
Oranı

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

20.000.000

86.67

Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

10.000.000
10.000.000
4.050.000

87,63
99,996
88,997

Dolaylı
Toplam
İştirak
İştirak Oranı
Oramı
%
%
0,00
86.67
0,00
0,00
11,00

87,63
99,996
99,997

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise nevi değişikliği öncesinde Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler
Yatırım Ortaklığı A.Ş. (kuruluş 2006) olup, unvan ve faaliyet konusu değişikliği ile Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığına dönüşmüştür. Şirket girişim sermayesi faaliyeti açısından henüz bir sermaye katılımı
gerçekleştirmemiştir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun son düzenlemeleri kapsamında 20 milyon TL kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 20 milyon TL’dir. Şirket, BİAŞ Kurumsal Ürünler Piyasası’nda
GDKGS koduyla işlem görmektedir.
Gedik Girişim’in uzun vadeli yatırımları:
Şirket
Orya Organik Yaşam Gıda
Tekstil Turizm Sanayi ve
Ticaret A.Ş (City Farm)
Zen Enerji A.Ş.

Yatırım Tutarı
(TL)

Ortaklık Payı
(%)

Sektör

4.410.000

49

Organik Gıda

1.000.000

20

Enerji

19

Gedik Yatırım Holding A.Ş.
Gedik Yatırım Holding A.Ş.,dönüşüm öncesinde Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile A Tipi bir menkul kıymet
yatırım ortaklığı olarak 1998 yılında kurulmuştur. Şirket dönüşüm öncesinde . BİAŞ Kurumsal Ürünler Piyasası’nda
GDKYO koduyla işlem görmüştür. Şirket’in Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak "Gedik Yatırım Holding A.Ş."
unvanlı bir Yatırım Holding şirketine dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvuru,
Kurul’un III-48.2 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 41’inci maddesinin birinci
fıkrası çerçevesinde olumlu karşılanmış olup, nevi değişikliğine lişkin olağan üstü genel kurul toplantısı 27
Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Yatırım Holding'e dönüşümüne ilişkin
esas sözleşme değişikliği 11.09.2014 tarihi itibariyle tescil ve ilan edilmiştir.16.09.2014 tarihinden itibaren şirket
BİAŞ Gözaltı Pazarında GYHOL koduyla işlem görmeye devam etmektedir.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde uygun olarak Şirketin ana sözleşmesinde açıklandığı
üzere faaliyet gösteren bir Aracı Kurum’dur. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile kıyaslandığında daha küçük
sermayeli az şubeli butik bir aracı kurum olarak faaliyetlerini özellikle BİAŞ Pay Piyasası ve VİOP işlemlerinde
müşterilerine aracılık etmektedir.
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
2008’de kurulan Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. gerek yatırımcıların gerekse anlaşmış olduğu şirketlerin portföylerinin
yönetimini gerçekleştirmektedir. Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak Şirket'in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Gedik Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nin kurucusu olduğu Yatırım Fon ve Ortaklıklarının portföylerini Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
yönetmektedir.

19. Eğitim ve İnsan Kaynakları
Kurumumuzun 2013 yılı sonunda 252 olan çalışan sayısı, 2014 yılının sonunda 258 olmuştur.
Faaliyete başladığımız ilk günden itibaren, iş analizlerine dayalı ve etkinliği ön plana çıkaran insan kaynakları
yaklaşımını benimseyen kurumumuzda, doğru işe doğru insanı yerleştirmeyi hedefleyen şeffaf bir personel seçme
süreci yürütülür. Objektif kriterlere dayalı, açık pozisyonların ilan edildiği, çalışanların tümüne eşit olanakların
sağlandığı, performansın ön planda tutulduğu şeffaf bir yükseltme sistemi kullanılır.
Kuruluşumuzda çalışanlarımızın yeteneklerini, görüşlerini ve düşüncelerini arkadaşlarıyla ve yöneticileriyle
serbestçe paylaşımını sağlayacak ortamların ve araçların geliştirilmesine destek verilir.
Çalışanlarımızın eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere bugünün gereksinimlerine yanıt veren, geleceğe yönelik
algılamaları bünyesinde taşıyan bir eğitim politikası uygulanmaktadır. Yöneticilerimizce verilen hizmet içi eğitimler;
temel eğitimler, geliştirme, yönetim, kişisel gelişim ve özel alan eğitimleri şeklinde sınıflandırılmış olup, yıllık
planlamalar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Gedik Yatırım, kuruluşundan itibaren, insana ve bilgiye yatırım yapmaya devam etmektedir. Çalışanlarımızın,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürürlüğe konulan “Sermaye Piyasalarında Faaliyette Bulunanlar İçin
Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında Borsa İstanbul, MASAK, TSPAKB,
Takasbank, MKK ve Üniversitelerin düzenlediği eğitim ve seminer programlarına katılımları teşvik edilmektedir.
Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerinin regülasyonuyla birlikte artan yatırımcı talepleri doğrultusunda yatırımcı ve
personel eğitimleri 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da devam etmiştir. Piyasanın riski ve büyüklüğü dikkate
alınarak eğitim programları yoğunlaştırılmış ve bu kapsamda
organize edilen toplantıların yanı
sıra elektronik ortamda (WEB INAR) online eğitimler verilmiştir.
İnsan kaynaklarına ve eğitim süreçlerine ilişkin politikalarımız gelişmelere ve gereksinimlere göre şekillendirilir ve
Çağrı Merkezi
canlı bir oluşum süreci içinde sürdürülür. Çalışanlarımız, 2014 yılında toplam 48,87 saat iç ve dış eğitim almıştır.
Bunun 43,51 saati iç eğitim, 5,36 saati ise dış eğitim olarak gerçekleşmiştir
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20. Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Teklifi
Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı , Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi
çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket
menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım
her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye
ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.
Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına
katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.
Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak
suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kar dağıtım politikamızın, Yönetim
Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurulun onayına sunulur.
Gedik Yatırım, 28 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında: Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2013 yılı dönem karından temettü olarak çıkarılmış
sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brut) % 15 oranında (1 TL nominal bedelli hisse
senedi için 0,15 TL Toplam Brüt 7.020.000 TL) temettünün nakit dağıtılmasına, karar verilmiş olup, söz konusu
nakit kar dağıtımı 9 Haziran 2014 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

21. Ücretlendirme Politikası
Kuruluşumuzda ücretlendirme, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.04.2011 Tarih ve 12 Sayılı toplantısında tavsiye
niteliğinde kabul edilen” Aracı Kurumların Ücretlendirme İlkeleri” ile 30 Aralık 2011 Tarih ve 28158 Sayılı Resmi
Gazete’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri :IV, No:56 Sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 5. Maddesi kapsamında hazırlanan “Ücretlendirme Politikası”
doğrultusunda yürütülmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2011 tarih ve 12 Sayılı toplantısında tavsiye niteliğinde kabul edilen 'Aracı
Kurumların Ücretlendirme İlkeleri’ zorunluluk arzetmemesi nedeniyle Kuruluşumuzda uygulanmamaktadır.
Her ne kadar, Kuruluşumuz ücretlendirme politikaları, SPK’nun “Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin
İlkeler”ine tam olarak uymamakla birlikte, bu ilkelerin altında yatan temel mantıkla önemli ölçüde örtüşmektedir.
Ana sermayedarımız GFHG(Gedik Finansal Hizmetler Grubu)’nun köklü geçmişine ve deneyimlerine dayanan
ücretlendirme sistemimizin görünebilir gelecekte değiştirilmesi düşünülmemektedir.
Ücretlendirme politikalarımız, Kuruluşumuzun uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleriyle uyumlu, sağlıklı bir
finansal yapıya sahip olacak ve aşırı risk almasını önleyecek şekilde tasarlanır.
Kuruluşumuzda çalışanların ücret paketi, görev tanımlarına göre, bireysel, bölümsel veya kurumsal performansların
bileşimlerinden ortaya çıkmaktadır. Her çalışanın ücret paketi, yıllık bazda saptanan bir sabit ücret ve bir değişken
ücret (prim)’in birleşmesinden oluşur. Sabit ücret, yılbaşında her bir çalışan için yazılı olarak saptanan niceliksel ve
niteliksel hedeflerin bileşiminden oluşan “performans sistemi” çerçevesinde, yıl boyunca ilgili çalışanın ortaya
koyduğu performans (genel piyasa koşulları da dikkate alınarak) değerlendirilerek, yıl sonunda uygun görülen
miktar kadar arttırılır. Değişken ücret ise, yine yılbaşında her bir çalışan için yazılı olarak saptanan ve doğası gereği
ağırlıklı olarak ölçülebilir hedefleri içeren “prim sistemi” çerçevesinde, ay boyunca ilgili çalışanın elde ettiği
sonuçlardan hesaplanır ve izleyen ay başında kesinleşir.
Gelecekteki, gerçekleşmemiş, henüz Kuruluşumuzun gelir kalemlerine intikal ettirilmemiş tutarlar üzerinden prim
vb. değişken ücret ödenmez.
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Mevzuatta öngörülen iş akışlarına uyulmadan yaratılan gelirler üzerinden prim vb. değişken ücret ödemesi
yapılamaz.
Prim vb. değişken ücretler, ancak Teftiş Kurulu’nun mutabakatına istinaden ödenir
Toplam paketi içeren sabit ve değişken ücretler arasında makul bir denge kurulur. İçinde bulunulan ortamın ve/veya
kuruluşun kendi durumunun gerektirmesi halinde, birey bazında, yıl sonu hiç performans zammı yapılmaması, veya
hakedilmediyse hiç prim ödenmemesi de mümkündür.
Gerek performans hedefleri, gerekse prim hedefleri Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına tabidir.
Tüm bu hedefler, her yıl başında, öncelikle kuruluş hedeflerini ve uzun vadeli stratejilerini destekleyecek “atak
planları”na dönüştürülür. Kuruluşun uzun vadeli gelişimi, ancak yatırımcı ve çalışanlarının da memnuniyetini
sağlamakla mümkün olabileceğinden, hedefler saptanırken bu üçü arasındaki denge dikkate alınır. Kuruluş
hedefleri saptandıktan sonra bölümsel ve nihayet (mümkünse) bireysel baza indirgenir. Bölüm yöneticilerinin de
sorumlu oldukları bölümün performansı, üst yönetimde ise kuruluşun genel performansı, gerek performans gerekse
prim hedeflerinde mutlaka yer alır.
22. Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Raporu
Gedik Yatırım’ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşum ve politika esasları:
Komite Başkanı Ahmet Aka(Bağımsız Üye)
Üye Mine Tülay Könüman (Bağımsız Üye)
I. Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu düzenlemenin amacı yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin
(Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı,
Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi,
tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz
kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilinecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak
yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve
tavsiyelerde bulunmaktır.
II. Dayanak
Madde 2- Bu doküman, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.
III. Yetki ve Kapsam
Madde 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi;
a- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi (“KRY”)
yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla
etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
b- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
c- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun kontroller gözetilerek
ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması,
konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim
Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
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IV. Organizasyon
Kuruluş
Madde 4 - Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitede, muhasebe, finans, denetim,
hukuk, yönetim vb. alanlarda tecrübeye sahip uzman kişiler görev alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç
gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık
hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur.
Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak
Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
Genel kurul ile yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin
Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri
devam eder.
Üyelik
Madde 5- Komite, üyelerinin çoğunluğu yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek şekilde en az iki üyeden oluşur.
Komite’nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
Komite Toplantıları
Madde 6- Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa Şirket merkezinde toplanır. Katılanların
oybirliği ile karar alır.
Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde
saklanır.
Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim
kuruluna sunar.
V. Görev ve Sorumluluklar
Madde 7- Komite,
a- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle
ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
b- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
c- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve
uygulama usullerini belirler, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.
d- Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması
ve ön onay verilmesi sürecine katılır, modelleri düzenli olarak gözden geçirir, senaryo analizlerini gerçekleştirerek
gerekli değişiklikleri yapar.
e- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden
bilgi, görüş ve rapor talep eder.
f-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak
hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirir.
Komite, çalışma sonuçlarını ve önerilerini iki ayda bir yönetim kuruluna raporlar.
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VI. Bütçe
Madde 8- Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından
sağlanır.
VII. Yürürlülük
Madde 9- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu
kararı ile yürürlüğe girer.
Riskin Erken Saptanmasi Komitesi Raporu
Faaliyet Raporu’nda yer verilen Risk Yönetim Sistemi ve esasları, risk alanları, iç kontrol sistemi ve iç denetim
hakkında
kapsamlı
bilgi
içeren
rapor
değerlendirildi
ve
söz
konusu
rapora
faaliyet
raporunda yer verilmesi hususunda mutabık kalındı.
Ayrıca Şirket sermayesinin TTK’nun 376’ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup;
çıkarılmış sermayenin, 31.12.2014 tarihi itibariyle ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net
Finansal Borç/Özsermaye Oranının, Şirket’in borç yapısının makul bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
23. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
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.
Finansal aracılık hizmetlerinde pay sahiplerinin, yasal düzenleyicilerin ve yatırımcıların artan ihtiyaçları
doğrultusunda risk yönetiminin önemi giderek hissedilir olmuştur. Gedik Yatırım’da teftiş faaliyetlerini içeren etkin bir
denetim sistemi oluşturulmuştur. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemimiz merkez dışı birimler de dahil olmak üzere
tüm iş ve işlemlerin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli bir şekilde mevcut mevzuat ve
kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.
Hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ve güvenilirliği, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde
edilebilirliği, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla Gedik Yatırım’da uygulanan organizasyon
planı ile bunlara ilişkin esas ve usuller takip edilmektedir.
Gedik Yatırım’da oluşturulan iç kontrol sistemine ilişkin tüm prosedür, iş akışı ve talimatlar yazılı ve denetim
politikası esaslarına ilişkin bu gibi yazılı dokümanların kabulü ve yürürlüğe konulması yönetim kurulu kararı ile
yürürlüğe girmektedir.

24. Rapor Tarihinden Sonraki Gelişmeler…
Gedik Yatırım Holding’in yatırım yapmayı planladığı ve “Yatırım Holdinge Dönüşüm” raporunda belirttiği öncelikli
sektörleri, finansal hizmetler, yenilenebilir enerji ile tarım ve gıda sektörleridir. Bu kapsamda, Bağlı Ortaklık ve Ana
Ortaklık Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 28.01.2015 tarihinde almış oldukları ve KAP’da duyurusu yapılan karar
kapsamında, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Gedik Yatırım Holding A.Ş.’nin %87,95‘ne tekabül
eden 8.795.113 adet payından, 3.957.800 adet B grubu paylarını, Gedik Yatırım’ın geniş yetkili yatırım kuruluşu
olarak etkinliğini artırmak amacıyla satışının yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu paylar, Gedik Yatırım Holding
A.Ş. ortaklarından Erhan Topaç tarafından 4 Mart 2014 tarihi itibariyle satın alınmıştır.
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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 Yatırım,
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.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat paralelinde ve belirlemiş olduğu etik
değerlerine uygun olarak faaliyetlerini yerine getiren Gedik Yatırım, yatırımcılarına uzun dönemli katma değer
sağlanmasında Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum göstermenin en az finansal performans kadar önemli
olduğuna inanmaktadır.
Söz konusu faaliyet döneminde Kuruluşumuz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı Kurumsal Yönetim
İlkelerinde yer alan prensiplerin bir kısmına uyum göstermiştir. 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.
Bu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarihli Haftalık
Bülteni’nde ilan edilen bilgi ve başlıkları içermekte olup, ayrıca Kurumumuz tarafından açıklanması uygun
bulunan ilave bazı bilgileri de içermektedir.
BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ
2.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi
Gedik Yatırım Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatları kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün
istenen kalitede yerine getirilmesi ile pay ve menfaat sahipleriyle ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde
gerekli çalışmaların zamanında yapılabilmesi amacıyla, Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü’nü oluşturmuştur. Pay
Sahipleri İle İlişkiler Bölümü, pay sahipleri ve ilgili bütün taraflara yönelik olarak sermaye piyasası mevzuatı ve
Gedik Yatırım Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve
genel olarak pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu bölümdür.
Yönetim Kurulu’nun 27.07.2010 tarihli kararı uyarınca Suzan Baykal’ın Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi
olarak atandığı ve Gedik Yatırım’ın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine
getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilmiş ve
internet sitemizde kamuya duyurulmuştur.
İnternet sitemizde de yer alan Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;
Adı Soyadı
Öğrenim Durumu
Sermaye Piyasası
Lisans Türü
Adres
Telefon
Faks
E-mail

: Suzan BAYKAL
Lisans
 İleri Düzey
 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
: Cumhuriyet Mah. E5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal İstanbul
: (216) 453 00 00
: (216) 451 63 64
: sbaykal@gedik.com

Gedik Yatırım Bilgilendirme Politikasının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir. Bölümün başlıca faaliyetleri
aşağıda belirtilmiştir:
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İçsel bilgi niteliğini taşımayan gerekli bilgi ve açıklamaların pay ve menfaat sahiplerine zamanında, doğru,
eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve mümkün olan en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesini
sağlamak ve iletilen bilgilerin doğru yorumlanabilmesi konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmak.
Pay ve menfaat sahipleri tarafından yöneltilen her türlü sorunun en kısa sürede gerekli koordinasyonların
kurularak doğru olarak yanıtlanmasını sağlamak; paylaşılan bilgilerde içsel bilgilerin korunması konusunda
gerekli özeni göstermek.
Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Şirketin borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının
değerini etkileyebilecek ve/veya yatırımcıların yatırım kararlarında etkili olabilecek önemli gelişmeler
hakkında, Şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek.
Finansal raporların üçer aylık dönemlerde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmasını
gözetmek ve öngörülen yasal süreler içerisinde kamuya duyurulmasını sağlamak.
Mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ilişkileri yürütmek,
Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuat, ana sözleşme ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak yapılmasını ve Genel Kurul sonuçlarının sağlıklı bir şekilde tutulmasını
gözetmek.
Şirket’in internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünün, kamunun aydınlatılmasında aktif olarak
kullanılmasını sağlamak; özel durum açıklamaları, bilgilendirme sunumları, ilgili kurumsal bilgiler ve genel
olarak düzenleyici otoriteler ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü bilgi ve verilerin güncel olarak
yer almasını sağlamak.
Pay ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve kamunun aydınlatılması faaliyetlerinde SPK tarafından
açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni gözetmek.
Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay
sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
Dönem içinde 2 yatırımcı tarafından mali, faaliyet ve hisse fiyat performansımız ile genel kurul, kâr dağıtım
politikamız, yatırımlarımız ve genel olarak bağlı ortaklıklarımızla ilgili bilgi talepleri oldu. Yatırımcılar en kısa
sürede yanıtlandı.

2.2.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içinde mali, faaliyet ve hisse fiyat performansımız ile genel kurul, kâr dağıtım politikamız,
yatırımlarımız ve genel olarak bağlı ortaklıklarımızla ilgili bilgi talepleri yöneltildi. Yatırımcılar tarafından
iletilen sorular, halka arzımızla birlikte internet sitemizde kamuya açıklanan “Gedik Yatırım bilgilendirme
Politikası” kapsamında mümkün olan en kısa zamanda ve en doğru biçimde yanıtlandı. Söz konusu
bilgilendirmede kullanılan bilgilerin içsel bilgi niteliği taşımaması konusunda gerekli özen gösterildi. Pay
sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmelerle ilgili olarak elektronik ortam etkin olarak
kullanılmaktadır. İMKB bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla
duyurulan özel durum açıklamaları ile diğer bildirimlere Gedik Yatırım’ın internet sitesi üzerinde
oluşturulan link üzerinden de erişim sağlanmıştır.
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.gedik.com internet adresinden ortaklık yapısına ve dönemsel mali
tablolarına, faaliyet raporlarına, şirket haberlerine, şirketin organizasyon yapısına, şubelerine 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.

2.3.

Genel Kurul Bilgileri
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yıl içinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2013 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısı
28.05.2014 tarihinde yapılmıştır. Olağan genel kurulda alınan önemli kararlar şirketin bağımsız denetçi
seçimi, kar dağıtım politikası ile ücretlendirme politikasının onayı ve esas sözleşme değişikliğidir. Bunlara
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ek olarak olağan genel kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği
hükümlerince belirlenen 2013 yılı dönem karından temettü olarak ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse
senetlerine sahip ortaklarımıza (brut) % 15 oranında temettünün nakit dağıtılmasına, cari dönem karından
493.565 TL ve geçmiş yıllara ait karlardan oluşan olağanüstü yedeklerden 18.226.435 TL olmak üzere
toplam 18.720.000 TL nin, ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza
(net=brut) % 40 oranında temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan bedelsiz
hisse senedi verilmesine karar verilmiştir. Olağan genel kurul toplantısı sonuçları 05 Haziran 2014 tarihinde
tescil edilmiştir.
Olağan genel kurul toplantısında katılım oranı %94,12 olmuştur.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yıl içinde 06.08.2014 tarihinde bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Olağanüstü genel kurulda,
ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesine ilişkin tutar ve oranlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre Cari
dönem karından 493.565 TL ve geçmiş yıllara ait karlardan oluşan olağanüstü yedeklerden 8.866.435 TL
olmak üzere toplam 9.360.000 TL nin, çıkarılmış sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip
ortaklarımıza % 20 oranında temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan bedelsiz
hisse senedi verilmesine karar verilmiştir. Olağanüstü genel kurul toplantısı sonucu, tescile tabi husus
olmadığı için tescil edilmemiştir.
Olağan genel kurul toplantısında katılım oranı %91,45 olmuştur.
2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Sermaye Piyasası Kurulunun onayından geçmiş ana sözleşmemiz gereği Şirket hisse senetlerinin tamamı
nama yazılı olup, herhangi bir ayırım yoktur. Her bir hisse genel kurul toplantılarında 1 (bir) adet oy hakkına
sahiptir. Şirketimizin hakimiyet kurduğu 4 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Yapılan genel kurul
toplantısında azınlık pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmemiştir.

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

20.000.000

86.67

Dolaylı
İştirak
Oramı
%
0,00

Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.

10.000.000

82.39

0,00

87.63

8.763.000

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

10.000.000

99,996

0,00

99,996

9.999.600

4.050.000

88,997

11,00

99,997

4.049.879

BAĞLI ORTAKLIKLARIN TİCARİ UNVANI

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
TOPLAM

İştirak
Sermayesi
(TL)

44.050.000

Direkt
İştirak
Oranı

Toplam
Nominal Pay
İştirak
Tutarı( TL)
Oranı
%
86.67
17.334.000

40.146.479

2.5. Kar Payı Hakkı
Gedik Yatırım’ın Kâr Dağıtım Politikası, halka açık bir Şirket olarak her yıl gözden geçirilir ve yapılan ilk
Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. . Kâr dağıtım politikamız, internet sitemiz www.gedik.com ile
yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarımız aracılığıyla da sürekli olarak kamuya açıklanmaktadır.
Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası, kar dağıtım teklifi 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında genel
kurulun onayına sunulacaktır.
1. “Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas
Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak
pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
2. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik
Yatırım’ın 2014 yılı ve izleyen yıllarda, 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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3. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket
kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.
4. Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede
yapılmaktadır.”
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate
alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kar dağıtım politikamızın,
Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurulun onayına sunulur.
2.6. Payların Devri
Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar çerçevesinde herhangi bir
kısıtlama olmadığı Ana Sözleşme’de hükme bağlanmıştır.
BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketin internet site adresi www.gedik.com’dur. İnternet sitemiz de kamunun aydınlatılmasında aktif olarak
kullanılmaktadır ve bu sitelerde kullanılan bilgiler sürekli güncellenir. Söz konusu bilgiler, ilgili mevzuat
hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalarla aynıdır. Internet sitemizde yer alan “Yatırımcı İlişkileri
başlıklarında aşağıda yer aşağıda yer alan ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ilgili bölümünde belirtilen;
• Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler,
• Kurumsal Bilgiler,
• Ticaret Sicil Bilgileri,
• Ortaklık Yapısı ve İştirakler,
• Ana Sözleşme,
• Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim,
• Organizasyon Yapısı,
• Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu,
• Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin
• Kâr Dağıtım Politikası,
• Etik İlkeler,
• Bilgilendirme Politikası,
• Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri,
• Halka Arz İzahname ve Sirküleri,
• Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları,
• Faaliyet Raporları,
konuları pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
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
duyurulmakta, portföy değer tabloları haftalık olarak yayımlanmakta ve bu bilgiler Şirketin internet sitesinde yer
almaktadır.
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Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri
hususları Şirkete iletebilmekte, Yatırımcı İlişkileri yöneticisi tarafından bu başvurular dikkate alınmaktadır. 2014
yılında 2 yatırımcı tarafından mali, faaliyet ve hisse fiyat performansımız ile genel kurul, kâr dağıtım politikamız,
yatırımlarımız ve genel olarak bağlı ortaklıklarımızla ilgili bilgi talepleri oldu. Yatırımcılar en kısa sürede
yanıtlandı.
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirket esas sözleşme 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 görüş alış verişinde bulunulmasına özen gösterilmektedir.
Menfaat sahipleri grubu arasında çok önemli bir yere sahip olan Gedik Yatırım, çalışanlarına, Genel Müdürlük
aracılığı ile Şirket Yönetimi hakkında düşünce ve önerilerini rahat bir şekilde iletebilecekleri bir ortam
sağlanmıştır. Her yıl düzenli olarak yönetici ve çalışanlardan şirket faaliyetleri ve yönetime ilişkin görüş ve
öneriler alınarak değerlendirilir.
4.3. İnsan Kaynakları Politikası
Güvenilir, etik değerlere bağlı, değişime açık, girişimci, yenilikçi, hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için
yüksek tempoda çalışan; işbirliğine açık, bireyler için çalışılmaktan mutluluk duyacakları bir topluluk olmanın
devamlılığını sağlamak ana hedefimizdir.
Eğitim Faaliyetlerimiz
Kurumsallaşma yolunda ilerleyebilmek için faaliyete başladığı ilk günden itibaren, insana ve bilgiye yatırım
yapan Gedik Yatırım olarak sürekli öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Çalışanlarımızın
profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu hususta çalışanlara eşit fırsatlar sunmak temel
eğitim politikamızı oluşturmaktadır.
Eğitim planlamamızı oluştururken, çalışanlarımızın kurum kültürüne uygun davranış biçimleri geliştirmelerini
sağlamayı, mesleki yetkinliklerini artırarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmayı ve
yöneticilik becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
Kariyer Olanaklarımız
Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar öncelikle iç kaynaklardan temin yoluna gidilir. İşe alım politikaları
oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi
benimsenir. Yükselme; yetki, sorumlulukları da beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için görev
tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak esastır. Yükselmelerde en önemli kriter
çalışanımızın performansıdır.
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Gedik Yatırım, sermaye piyasası faaliyetlerinin yerine getirilmesinde toplumsal ve ekonomik yararın artırılması,
aracılık mesleğinin saygınlığının korunması ve geliştirilmesi ile haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, yasal ve
idari düzenlemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
düzenlemelerine paralel olarak oluşturulan ve 17 Şubat 2010 tarihinde Genel Kurul’un bilgisine sunulan etik
kuralları yönetmeliğini yazılı olarak çalışanların bilgisine sunmuştur. Gedik Yatırım etik kuralları, aynı zamanda
internet sitemiz aracılığı ile kamuya ilan edilmiştir.
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BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Yönetim Kurulu üyelerimiz 29 Mayıs 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilmiş olup, Yönetim Kurulu
Başkanı Erhan Topaçtır. 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.
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.
Murat ESEN – Yönetim Kurulu Üyesi
1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce
İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine devam
etti.1986 da mezun oldu. 2 Yıl Özel Hukuk bürosunda çalıştıktan sonra 1990 yılında Gedik Holding A.Ş ve bağlı
şirketleri Hukuk Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı ve halen görevine devam
etmektedir.
Hakkı GEDİK – Yönetim Kurulu Üyesi
1960 doğumlu Hakkı Gedik 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinde Endüstri
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Gedik Grubunun kurucusu Halil Gedik’in oğludur. Grup şirketlerinde
sanayici bir ailenin ferdi olarak lise eğitimi yıllarından itibaren eğitiminin yanı sıra BÖHLER fabrikasında
çalışmaya başlamış, eğitiminin ardından ise GEDİK HOLDİNG ve iştiraki şirketlerde kurucu hissedar, yönetim
kurulu başkanlığı, başkan yardımcılığı gibi görevler üstlenmiş olup halen de bu görevlerini devam ettirmektedir.
Hakkı Gedik şirketlerdeki görevlerinin yanı sıra uluslar arası ilişkilerin yürütülmesi ve yurt içi satışların
organizasyonu ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Gedik Grubunun büyük hissedarlarından olan Hakkı
GEDİK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ve yatırım ortaklığı olarak faaliyet gösteren GEDİK YATIRIM
ORTAKLIĞI şirketlerinin kurucu ortağı olduğu gibi bilişim sektöründe de önemli bir yeri olan GEDİKNET
ünvanlı şirketin de kurucu ortakları arasında yer almaktadır.Mayıs-2005 yılında Gedik Grubu bünyesine katılan
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER’de de hissedardır. Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan GEDİK
EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI’nın kurucuları arasında da yer almaktadır.
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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 Yatırım
Ortaklığı A.Ş ‘de bağımsız üye olarak görev yapmaya başlamıştır.
Ahmet AKA – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1952 yılında İstanbul’da doğdu.1976’da Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini bitirip,1979 da Master da
yapmıştır.
1979-1981 Saran A.Ş / Plaser A.Ş.’de Teknik Danışman
1981-1983 CSA Electronics.’de İş Ortağı
1983-1988 Nebim A.S.’de Texas Instruments Data Systems Grup Distributorlüğü
1988 Bimsa A.Ş.’de Pazarlama Müdürü
1989-2001 Hewlett Packard Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı
2001-2006 Fotomobil A.Ş.’de Kurucu hissedar, Genel Müdür
2006 –(Devam) : Patates Baskı Tasarım ve Tanıtım Hizmetleri’nde danışman ve stratejik planlama ve
pazarlama
2007-2009 İnci Holding Yönetim kurulu üyesi ve Stratejik Planlama ve Pazarlama
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Mine Tülay Könüman ve Sn. Ahmet Aka’nın tarafımıza
sundukları bağımsızlık beyanlarının örneği aşağıda yer almaktadır;
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) 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,
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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 mümkündür. 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 92 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
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla
mevzuatın gerekli gördüğü ve uygun bulunan komite ve birimler oluşturulabileceği, söz konusu komite ve
birimlerin oluşturulmasında SPK’nın kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin dikkate alınacağı Ana
Sözleşme’de hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde Haziran 2012’de Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.
Şirketimizin faaliyet gereksinimleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan komiteler, üyeleri,
faaliyetleri ve prosedürler aşağıda yer almaktadır.
Denetimden Sorumlu Komite:
Ahmet AKA
:Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mine Tülay Könüman
:Üye
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesinin ve görev ve çalışma esasları aşağıdaki gibidir.
Komitenin Yapısı
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.









Görev ve Sorumluluklar
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 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.
Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.
Danışmanlık hizmetlerinin maliyeti ortaklık tarafından karşılanır.
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Ücretlendirme Politikası
Ücretlendirme politikalarımız, Kuruluşumuzun uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleriyle uyumlu, sağlıklı bir
finansal yapıya sahip olacak ve aşırı risk almasını önleyecek şekilde tasarlanır.
Kuruluşumuzda çalışanların ücret paketi, görev tanımlarına göre, bireysel, bölümsel veya kurumsal performansların
bileşimlerinden ortaya çıkmaktadır. Her çalışanın ücret paketi, yıllık bazda saptanan bir sabit ücret ve bir değişken
ücret (prim)’in birleşmesinden oluşur. Sabit ücret, yılbaşında her bir çalışan için yazılı olarak saptanan niceliksel ve
niteliksel hedeflerin bileşiminden oluşan “performans sistemi” çerçevesinde, yıl boyunca ilgili çalışanın ortaya
koyduğu performans (genel piyasa koşulları da dikkate alınarak) değerlendirilerek, yıl sonunda uygun görülen
miktar kadar arttırılır. Değişken ücret ise, yine yılbaşında her bir çalışan için yazılı olarak saptanan ve doğası gereği
ağırlıklı olarak ölçülebilir hedefleri içeren “prim sistemi” çerçevesinde, ay boyunca ilgili çalışanın elde ettiği
sonuçlardan hesaplanır ve izleyen ay başında kesinleşir.
Gelecekteki, gerçekleşmemiş, henüz Kuruluşumuzun gelir kalemlerine intikal ettirilmemiş tutarlar üzerinden prim
vb. değişken ücret ödenmez.
Mevzuatta öngörülen iş akışlarına uyulmadan yaratılan gelirler üzerinden prim vb. değişken ücret ödemesi
yapılamaz.
Prim vb. değişken ücretler, ancak Teftiş Kurulu’nun mutabakatına istinaden ödenir
Toplam paketi içeren sabit ve değişken ücretler arasında makul bir denge kurulur. İçinde bulunulan ortamın ve/veya
kuruluşun kendi durumunun gerektirmesi halinde, birey bazında, yıl sonu hiç performans zammı yapılmaması, veya
hakedilmediyse hiç prim ödenmemesi de mümkündür.
Gerek performans hedefleri, gerekse prim hedefleri Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına tabidir.
Tüm bu hedefler, her yıl başında, öncelikle kuruluş hedeflerini ve uzun vadeli stratejilerini destekleyecek “atak
planları”na dönüştürülür. Kuruluşun uzun vadeli gelişimi, ancak yatırımcı ve çalışanlarının da memnuniyetini
sağlamakla mümkün olabileceğinden, hedefler saptanırken bu üçü arasındaki denge dikkate alınır. Kuruluş
hedefleri saptandıktan sonra bölümsel ve nihayet (mümkünse) bireysel baza indirgenir. Bölüm yöneticilerinin de
sorumlu oldukları bölümün performansı, üst yönetimde ise kuruluşun genel performansı, gerek performans gerekse
prim hedeflerinde mutlaka yer alır.
Kurumsal Yönetim Politikaları
Gedik Yatırım’ın Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşum ve politika esasları:
Komite üç üyeden oluşmaktadır.
Komite Başkanı Ahmet Aka(Bağımsız Üye)
Üye Mine Tülay Könüman (Bağımsız Üye)
Üye H. Çınar Sadıklar
Üye Suzan Baykal
Kurumsal Yönetim Politikası Esasları;
Amaç
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası
Mevzuatına göre Gedik Yatırım Menkul Değerler 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
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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 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Gedik Yatırım’ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşum ve politika esasları:
Komite Başkanı Ahmet Aka(Bağımsız Üye)
Üye Mine Tülay Könüman (Bağımsız Üye)
I. Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu düzenlemenin amacı yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin
(Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı,
Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi,
tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz
kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilinecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak
yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve
tavsiyelerde bulunmaktır.
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II. Dayanak
Madde 2- Bu doküman, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. Yetki ve Kapsam
Madde 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi;
a- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi (“KRY”)
yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla
etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
b- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
c- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun kontroller gözetilerek
ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması,
konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim
Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
IV. Organizasyon
Kuruluş
Madde 4 - Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitede, muhasebe, finans, denetim,
hukuk, yönetim vb. alanlarda tecrübeye sahip uzman kişiler görev alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç
gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık
hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur.
Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak
Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
Genel kurul ile yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin
Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri
devam eder.
Üyelik
Madde 5- Komite, üyelerinin çoğunluğu yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek şekilde en az iki üyeden oluşur.
Komite’nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
Komite Toplantıları
Madde 6- Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa Şirket merkezinde toplanır. Katılanların
oybirliği ile karar alır.
Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde
saklanır.
Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim
kuruluna sunar.
V. Görev ve Sorumluluklar
Madde 7- Komite,
a- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle
ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
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b- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
c- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve
uygulama usullerini belirler, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.
d- Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması
ve ön onay verilmesi sürecine katılır, modelleri düzenli olarak gözden geçirir, senaryo analizlerini gerçekleştirerek
gerekli değişiklikleri yapar.
e- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden
bilgi, görüş ve rapor talep eder.
f-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak
hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirir.
Komite, çalışma sonuçlarını ve önerilerini iki ayda bir yönetim kuruluna raporlar.
VI. Bütçe
Madde 8- Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından
sağlanır.
VII. Yürürlülük
Madde 9- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu
kararı ile yürürlüğe girer.
5.3. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
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.
Finansal aracılık hizmetlerinde pay sahiplerinin, yasal düzenleyicilerin ve yatırımcıların artan ihtiyaçları
doğrultusunda risk yönetiminin önemi giderek hissedilir olmuştur. Gedik Yatırım’da teftiş faaliyetlerini içeren
etkin bir denetim sistemi oluşturulmuştur. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemimiz merkez dışı birimler de dahil
olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli bir şekilde
mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.
Hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ve güvenilirliği, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde
elde edilebilirliği, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla Gedik Yatırım’da uygulanan
organizasyon planı ile bunlara ilişkin esas ve usuller takip edilmektedir.
Gedik Yatırım’da oluşturulan iç kontrol sistemine ilişkin tüm prosedür, iş akışı ve talimatlar yazılı ve denetim
politikası esaslarına ilişkin bu gibi yazılı dokümanların kabulü ve yürürlüğe konulması yönetim kurulu kararı ile
yürürlüğe girmektedir.
5.4. Şirketin Stratejik Hedefleri
Gedik Yatırım’ın stratejik hedefleri, şirket yöneticilerinin katılımı ile yapılan SWOT analizlerinin sonuçlarının
değerlendirilmesini takiben belirlenir. Belirlenen stratejiler doğrultusunda aksiyon planları oluşturulur ve yönetim
kurulunun onayına sunulur.
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5.5. 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 ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü
kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.
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Genel Müdürlük
Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok34876 Yakacık/Kartal İSTANBUL
Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 E-Posta: bilgi@gedik.com
Fenerbahçe, Altıyol
Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy İSTANBUL
Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 E-Posta: altiyol@gedik.com
Ankara / Çankaya
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya ANKARA
Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 E-Posta: cankaya@gedik.com
Ankara / Kızılay
Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe ANKARA
Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 E-Posta: ankara@gedik.com
Ankara / Ulus
Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus ANKARA
Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 E-Posta: ulus@gedik.com
Antalya
Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 ANTALYA
Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 E-Posta: antalya@gedik.com
Bakırköy
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy İSTANBUL
Tel: (212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 E-Posta: bakirkoy@gedik.com
Bursa
Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara BURSA
Tel: (224) 220 51 50 Faks: (224) 220 50 99 E-Posta: bursa@gedik.com
Caddebostan
Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy İSTANBUL
Tel: (216) 411 62 53 Faks: (216) 411 65 30 E-Posta: ykadikoy@gedik.com
Denizli
Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sok.No: 56 Kat:4 DENİZLİ
Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 E-Posta: denizli@gedik.com
Düzce
Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59 DÜZCE
Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 E-Posta: duzce@gedik.com
Elazığ
Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 ELAZIĞ
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 E-Posta: elazig@gedik.com
Eskişehir
Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 ESKİŞEHİR
Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 E-Posta: eskisehir@gedik.com
Etiler
Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş İSTANBUL
Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 E-Posta: etiler@gedik.com
Gebze
Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze KOCAELİ
Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 E-Posta: gebze@gedik.com
İzmir
Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:¾ Alsancak İZMİR
Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 464 66 22 E-Posta: izmir@gedik.com
Kapalıçarşı
Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı İSTANBUL
Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 E-Posta: kcarsi@gedik.com
Konya
Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu KONYA
Tel: (332) 238 59 60 (pbx) Faks: (332) 238 59 75 E-Posta: konya@gedik.com
Maltepe
Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe İSTANBUL
Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 E-Posta: maltepe@gedik.com
Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 MANİSA
Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 E-Posta: manisa@gedik.com
Mecidiyeköy, Perpa
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11 Mecidiyeköy İSTANBUL
Tel: (212) 356 16 52 Faks: (212) 356 16 55 E-Posta: perpa@gedik.com
Tophane
Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040 Tophane/Karaköy İSTANBUL
Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 E-Posta: tophane@gedik.com
Uşak
İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza UŞAK
Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 E-Posta: usak@gedik.com
Ümraniye
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye İSTANBUL
Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 E-Posta: umraniye@gedik.com

39

GEDİK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARI VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
İÇİNDEKİLER
FİNANSAL DURUM TABLOSU(BİLANÇO)
KAR VE ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
NAKİT ARTIŞI TABLOSU
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
NOT 30
NOT 31
NOT 32
NOT 33
NOT 34
NOT 35
NOT 36
NOT 37
NOT 38
NOT 39
NOT 40
NOT 41
NOT 42
NOT 43
NOT 44
NOT 45
NOT 46
NOT 47
NOT 48
NOT 49

NOT 50

ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU……………………………………………………………...
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR .......................................................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ................................................................................................................................................
İŞ ORTAKLIKLARI ............................................................................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA.................................................................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ .....................................................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR .................................................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR .......................................................................................................................................................
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER .........................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ..................................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ......................................................................................................................................
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I. KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2014 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)

VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Peşin Ödenmiş Giderler
TOPLAM VARLIKLAR

Dipnot
Referansı

Cari Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2014

Önceki Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2013

6
7

447.298.234
185.244.461
11.640.173

272.416.111
118.746.560
13.996.139

10-11
11

21.444
242.630.131

20.426
136.544.539

10-13
13
16
17
31

-731.047
145.841
2.228.830
246.307

-219.490
232.251
2.598.437
58.269

40

4.410.000

--

9.245.955

11.101.089

10-11
11

-71.479

-48.383

10-13
13
7
19
22
23
41
16

-744.792
2.359.429
3.595.553
1.855.069
127.297
491.815
521

-617.041
5.506.191
3.136.187
1.239.348
127.297
425.599
1.043

456.544.189

283.517.200

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*) Yukarıdaki konsolide mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 11.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

I. KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2014 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)

KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli borçlanmalar
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler
Diğer Kazanç/ (Kayıplar)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Diğer Sermaye Yedekleri
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)
Dönem Net Karı/ (Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR

Dipnot
Referansı

Cari Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2014

Önceki Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2013

8

360.181.005
63.123.210

191.330.937
60.950.902

10-11
11

12.696
289.521.744

64.360
124.687.366

10-13
13
29
41

-390.401
986.933
2.704.371

-26.915
373.643
3.252.668

29
27
31

323.041
1.859.775
1.258.834

269.925
1.090.893
614.265

13

2.721.795
7.349

2.312.340
7.349

29
41

2.434.563
279.883

2.099.789
205.202

32
32
39
32
32
32

93.641.389
89.499.695
56.160.000
339
(388.839)
6.929.067
3.750.000
12.168.795
10.880.333
4.141.694

89.873.923
85.399.496
46.800.000
332
(575.565)
5.901.843
-22.069.537
11.203.349
4.474.427

456.544.189

283.517.200

42
32

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*) Yukarıdaki konsolide mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 11.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

II. KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2014 TARİHLİ
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Cari Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
01.01.31.12.2014

Önceki Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
01.01.31.12.2013

2.720.562.668
(2.670.233.991)

1.704.975.667
(1.663.118.598)

50.328.677

41.857.069

(6.265.304)
(32.580.824)
8.590.946
(5.934.845)

(4.842.894)
(26.013.752)
5.060.138
(2.268.075)

14.138.650

13.792.486

3.573.339
(3.754.081)

5.356.180
(4.965.527)

13.957.908

14.183.139

4.932.004
(4.944.272)

4.980.481
(4.850.919)

13.945.640

14.312.701

(2.925.174)
(2.964.449)
39.275

(3.191.022)
(3.252.668)
61.646

11.020.466

11.121.679

--

--

11.020.466

11.121.679

140.133
10.880.333

(81.670)
11.203.349

Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

0,1937
0,1937
--

0,2394
0,2394
--

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

0,1937
0,1937
--

0,2394
0,2394
--

39

234.466

(361.891)

39

-(47.740)

-72.660

Dipnot
Referansı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)

33
33

BRÜT KAR / (ZARAR)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

35
35
36
36

ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)

37
37

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)

38
38

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)

41
41

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)
DÖNEM KARI / (ZARARI)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR
TOPLAM KAPSAMLI GELİR

32

186.726

(289.231)

11.207.192

10.832.448

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*) Yukarıdaki konsolide mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 11.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

III. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2014 TARİHLİ
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)

Kâr veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Pay İhraç
Diğer

01.01.2013 tarihi itibariyla bakiyeler
Kontrol gücü olmayan paylar
Transferler
Aktüeryal kazanç
Toplam kapsamlı gelir

Dipnot
Referansı
32

39
32-39

Birikmiş Karlar

Diğer

Geçmiş Yıllar

Cari Dönem

Ana Ortaklığa Ait

Kontrol Gücü

Özkaynaklar

Ödenmiş Sermaye
46.800.000

Primleri/ İskontoları
291

Kazanç/ (Kayıplar)
(286.334)

Kısıtlanmış Yedekler
5.306.396

Kardan Ayrılmış
Yasal Yedekler
--

Sermaye Yedekleri
--

Kar/(Zararı)
12.501.112

Karı/(Zararı)
10.036.197

Özkaynaklar Toplamı
74.357.662

Olmayan Paylar
3.707.599

Toplamı
78.065.261

-----

41
----

--(289.231)
--

33.800
561.647
---

-----

-----

93.875
9.474.550
---

-(10.036.197)
-11.203.349

127.716
-(289.231)
11.203.349

848.498
--(81.670)

976.214
-(289.231)
11.121.679

31.12.2013 tarihi itibariyle bakiyeler

32

46.800.000

332

(575.565)

5.901.843

--

--

22.069.537

11.203.349

85.399.496

4.474.427

89.873.923

01.01.2014 tarihi itibariyla bakiyeler

32

46.800.000

332

(575.565)

5.901.843

--

--

22.069.537

11.203.349

85.399.496

4.474.427

89.873.923

---9.360.000
--

7
-----

----186.726

11.932
1.015.292
----

------

-3.750.000
----

41.201
6.438.057
(7.020.000)
(9.360.000)
--

-(11.203.349)
--10.880.333

53.140
-(7.020.000)
-11.067.059

(472.866)
---140.133

(419.726)
-(7.020.000)
-11.207.192

56.160.000

339

(388.839)

6.929.067

--

3.750.000

12.168.795

10.880.333

89.499.695

4.141.694

93.641.389

Kontrol gücü olmayan paylar
Transferler
Temettüler
Sermaye artırımı
Toplam kapsamlı gelir
31.12.2014 tarihi itibariyle bakiyeler

32
32
32-39
32

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*) Yukarıdaki konsolide mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 11.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

IV. KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2014 TARİHLİ
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir)
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2014

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31.12.2013

A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları

34.988.455

(91.698.205)

Net Dönem Karı

11.020.466

11.121.679

4.966.169
1.378.030
569.240
-53.116
180.742
(140.133)
2.925.174

5.283.518
1.010.978
872.193
29.594
98.061
-81.670
3.191.022

25.377.251
911.986
(106.108.688)
(1.018)
(370.807)
132.764.529
(51.664)
1.745.659
(3.512.746)

(108.103.402)
(9.208.022)
(36.042.126)
(5.413)
(352.218)
(57.238.830)
51.384
(2.089.606)
(3.218.571)

41.363.886

(91.698.205)

32
31

(7.020.000)
644.569

---

19-22
19-22

(2.453.117)
--(2.453.117)
--

(1.510.050)
--(1.597.692)
87.642

1.892.714
2.172.308
(279.594)

10.009.096
9.114.552
894.544

34.428.052

(83.199.159)

--

--

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış

34.428.052

(83.199.159)

E. Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler

55.347.394

138.546.553

89.775.446

55.347.394

Dipnot
Referansı

İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının
net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Kullanılmayan izin karşılık gideri
Finansal varlık değer artışı/(azalışı)
Ana ortaklık dışı zarar/ (kar)
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
İşletme sermayesindeki değişimler:
-Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
-Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
-İlişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
-Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
-İlişkili taraflara borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
-Vergi ödemeleri
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-Vergi ödemeleri
-Ödenen temettü
-Diğer nakit girişleri/çıkışları
B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Ödenen temettü
Hisse senedi ihraç primleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satımından kaynaklanan nakit girişleri
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim

19-22
29
11
29
7-37
32
41

7
11
10
13-16-17-31
11
10
13-27-29
41

8

Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C)
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit Ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler A+B+C+D+E

6

Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*) Yukarıdaki konsolide mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 11.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.

1

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Ana Ortaklık”), bağlı ortaklıkları ile birlikte (“Grup”) sermaye
piyasasında aracılık, portföy yönetimi, portföy işletmeciliği ve diğer sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunmaktadır.
Ana Ortaklık’ın Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınmış yetki/izin belgeleri aşağıda sunulmaktadır;
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi (Alım Tarih/No: 22.09.1998 - ARK/ASA-276)
Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı Yetki Belgesi
(Alım Tarihi/No: 22.09.1998 - ARK/RP-184)
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi
(Alım Tarihi/No: 14.01.2005 - ARK/TAASA-39)
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi (Alım Tarihi/No: 22.09.1998 – ARK/PY-165)
Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi (Alım Tarihi/No: 22.09.1998 – ARK/YD-142)
Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi (Alım Tarihi/No: 22.09.1998 – ARK/HAA-199)
Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme
İşlemlerinin İzin Belgesi (Alım Tarihi/No: 22.09.1998 – ARK/KRD-145)
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi (Alım Tarihi/No: 09.03.2012 – ARK/KAS-2)

Ana Ortaklık, Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Kartal/ İstanbul merkez adresinde faaliyet göstermektedir.
Ana Ortaklık’ın sermayesi 56.160.000 TL olup, Grup’u kontrol eden ana ortak, Erhan Topaç ve Hakkı
Gedik’tir (Dipnot 32). Ana Ortaklık’ın 12.08.2014 tarih ve 1293 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 06.08.2014
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına göre, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
bulunan 46.800.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanarak 9.360.000 TL
artırılarak 56.160.000 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir (Dipnot 32).
Ana Ortaklık’ın mevcut kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin
yaptığı başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2196 - 9400
sayılı kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 26.09.2012 tarih B21.0.İTG.0.03.01.00/431.02-49364-1003377-7565 - 6400 sayılı kararı ile izin verilmiştir.
31.12.2014 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %15’i Borsa İstanbul’da
(BİST) işlem görmektedir.
31.12.2014 tarihinde sona eren dönem içinde Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı, 258 kişi ana
ortaklık ve 53 kişi bağlı ortaklıklar bünyesinde olmak üzere 311 kişi’dir (31.12.2013: 314 kişi).
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Adresler
Merkez
Şube (Altıyol)
Şube (Çankaya)
Şube (Kızılay)
Şube (Ulus)
Şube (Antalya)
Şube (Bakırköy)
Şube (Bursa)
Şube (Denizli)
Şube (Düzce)
Şube (Elazığ )
Şube (Eskişehir)
Şube (Gebze)
Şube (İzmir)
Şube (Kapalıçarşı)
Şube (Konya)
Şube (Maltepe)
Şube (Manisa)
Şube (Caddebostan)
Şube (Tophane)
Şube (Uşak)
Şube (Ümraniye)
Şube (Etiler)
Şube (Perpa)
Şube (Şişli)

:Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Kartal/ İstanbul
:Hacı Mehmet Sk. No:24 E Dalyan Konut Sitesi D:6
Fenerbahçe/Kadıköy/İstanbul
: Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya /Ankara
: Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe/ Ankara
: Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus/Ankara
: Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 Antalya
:Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy/İstanbul
:Şehreküstü Mah. No:17 Bursa
:Saraylar Mah. No:56 Denizli
: Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59 / Düzce
:Yeni Mah. Gazi Cad. No:28/3 Elazığ
:Köprübaşı No:1/4 Eskişehir
:Hacı Halil Mah No:95 K:1 Gebze
:Cumhuriyet Bulvarı Bulvarı Kayhan İş Merkezi No:131 Cevher Apt. Kat:2,
D:3-4 Alsancak /İzmir
:Kürkçüler Sk. No:25 Eminönü
:Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu/Konya
:Gedik İş Hanı No:162/2 Maltape/İstanbul
:1. Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 34-1 Manisa
:Bağdat Cad No:351/5 Kadıköy/İstanbul
:N.Bey Cad No:24 Tophane/İstanbul
:İsmetpaşa Cad. No:63 Kat:2 Mavi Plaza / Uşak
:Atatürk Mah. No:122/2 Ümraniye/İstanbul
:Aytar Cad. Metro İş hanı No:10 D:6-7 K:2-3 Levent /İstanbul
:Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Çelik İş Merkezi B Blok No:9/11
Mecidiyeköy/İstanbul
:Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No: 201 K: 6 D: 106
Şişli / İstanbul

Ekli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar (Dipnot: 2)
Şirketin İsmi
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
Gedik Yatırım Holding A.Ş. (Eski unvanıyla: Gedik Yatırım
Ortaklığı A.Ş.)
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Faaliyet Alanı
Aracılık
Portföy Yönetimi
Yatırım
Girişim Sermayesi
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Bağlı Ortaklık 1 : Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Bağlı Ortaklık 18.07.1990 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 30.07.1990 tarih, 2576 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur. Bağlı ortaklıklığın amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bağlı ortaklıklığın ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmaktır.
Bağlı ortaklık, Nispetiye Mah. Aytar Cad. Metro İş Merkezi No:10 Kat:1 D:5 Levent/Beşiktaş/İstanbul
adresinde faaliyet göstermektedir. Bağlı ortaklıklığın şubeleri aşağıdaki gibidir:
Ankara Şubesi
Erenköy Şubesi

:Tunalı Hilmi Caddesi, 60/12 Kavaklıdere/Ankara
:Bağdat Caddesi Beyaz Apartmanı, No:339, Daire 5, Erenköy/İstanbul

Bağlı Ortaklığın 31.12.2014 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 43 kişidir (31.12.2013: 39 kişi).
31.12.2014 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse
oranı aşağıda gösterilmiştir:
Şirketin İsmi

Faaliyet Alanı

Nominal
Sermayesi

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Aracı Kurum

10.000.000

Direkt İştirak
Oranı (%)

Toplam İştirak
Oranı (%)

99,99

99,99

Bağlı Ortaklık 2 : Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
Bağlı ortaklık 28.02.2008 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 05.03.2008 tarih, 7013 sayılı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur. Bağlı ortaklığın amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak bağlı ortaklığın ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmaktır. Bağlı ortaklık, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK), ‘’Portföy
Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin’’ Tebliğ hükümlerine göre
sürdürmektedir.
Bağlı ortaklık, Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sok. No:1 Kat:3, Kartal/İstanbul adresinde faaliyet
göstermektedir. 06.03.2013 tarih ve 75 sayılı yönetim kurulu kararı ile “Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi
Levent Loft Residence No:201 Kat:1 D:18 Şişli/İstanbul adresinde şube açılmış olup, 05.06.2013 tarih
12233903-335.07-585 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni onaylanmış ve 20.06.2013
tarihinde İstanbul Ticaret sicil Müdürlüğü tarafından Şişli şubesi olarak tescili yapılmıştır.
Bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesi 3.000.000 TL’den, 17.02.2014 tarih ve 101 sayılı yönetim kurulu kararı ile
4.050.000 TL’ye çıkartılarak esas sözleşmenin tadiline karar verilmiştir. Sermaye artırımı ve esas sözleşmenin
tadiline ilişkin genel Kurul 09.05.2014 tarihinde yapılarak 19.06.2014 tarihinde tescil, 25.06.2014 tarihinde de
ilan edilmiştir.
Bağlı Ortaklığın 31.12.2014 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 6 kişidir (31.12.2013: 9 kişi).
31.12.2014 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse
oranı aşağıda gösterilmiştir:
Nominal Direkt İştirak Dolaylı İştirak Toplam İştirak
Şirketin İsmi
Faaliyet Alanı Sermayesi Oranı (%)
Oranı (%)
Oranı (%)
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 4.050.000
88,99
11,00
99,99
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1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Bağlı Ortaklık 3 : Gedik Yatırım Holding A.Ş. (Eski unvanıyla: Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Bağlı ortaklık, 07.03.1998 tarihinde Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı altında kurulmuş olup, Sermaye
Piyasası Kurulunun yayınlamış olduğu mevzuat gereği Bağlı Ortaklık’ın maksat ve mevzuu değiştirilerek Bağlı
Ortaklık, Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır. Kartal 5. Noterliğinden 29.08.2014 tarih 20517 sayı ile
onaylı olağanüstü genel kurul da alınan kararın tescil edilmesi ile 17.09.2014 tarih 8655 sayılı ticaret sicil
gazetesinde de görüleceği üzere Bağlı Ortaklık’ın ticaret unvanı “Gedik Yatırım Holding A.Ş.” olarak
değiştirilmiştir. Bağlı Ortaklık bu değişikliği 12.09.2014 tarihinde “Unvan Değişikliği” konusu altında Kamuyu
Aydınlatma Platformuna bildirmiştir.
Bağlı ortaklık, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda
işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere kurulmuştur.
Bağlı ortaklık, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Loft Residence No: 201 K:7 D:116 Şişli /
İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Bağlı Ortaklık’ın şubesi bulunmamaktadır.
Bağlı Ortaklık’ın hisseleri 04.12.1998’de halka arz edilmiştir. 31.12.2014 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık
sermayesini temsil eden hisse senetlerinin % 99,90’ı Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir.
Bağlı Ortaklığın 31.12.2014 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 1 kişidir (31.12.2013: 6 kişi).
31.12.2014 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse
oranı aşağıda gösterilmiştir:
Şirketin İsmi
Gedik Yatırım Holding A.Ş.

Faaliyet Alanı
Yatırım

Nominal
Sermayesi

Direkt İştirak Oranı
(%)

Toplam İştirak
Oranı (%)

10.000.000

87,63

87,63

Bağlı Ortaklık 4 : Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağlı ortaklık, “Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.” ünvanı ile 25.09.2006 tarihinde
İstanbul Ticaret Siciline 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 bağlı ortaklık ünvanı, 19.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek, 30.04.2012
tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nca “Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olarak
değiştirilmiştir.
Bağlı ortaklık, 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.
Bağlı ortaklık, 27.08.2013 tarih ve 347 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 5.148.000 TL olan çıkarılmış
sermayesinin tamamını nakden karşılamak suretiyle 14.852.000 TL arttırarak, 20.000.000 TL’ye çıkarmıştır.
Bağlı ortaklığın hisse senetlerinin %98,99 Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Bağlı Ortaklık 4 : Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Devamı)
Bağlı ortaklığın faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Bağlı ortaklık, döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere
karsı korunması amacıyla, yatırım amacına uygun portföy yönetim teknikleri ile para ve sermaye piyasası
araçlarını kullanabilir, bu amaçla Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde opsiyon sözleşmeleri, forward,
finansal vadeli işlemler, vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine taraf olabilir.
Bağlı ortaklık, Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Kat:3 Yakacık-Kartal/İSTANBUL adresinde faaliyet
göstermekte olup şubesi bulunmamaktadır.
Bağlı ortaklığın 31.12.2014 tarihi itibariyle personel sayısı 3 kişidir (31.12.2013: 3 kişi).
Bağlı Ortaklık, 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 (Dipnot 7 ve Dipnot 40).
31.12.2014 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse
oranı aşağıda gösterilmiştir:
Nominal
Direkt İştirak Oranı Toplam İştirak
Şirketin İsmi
Faaliyet Alanı
Sermayesi
(%)
Oranı (%)
Gedik Girişim Sermayesi
Girişim
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sermayesi
20.000.000
86,67
86,67
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1) Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1) Uygulanan muhasebe standartları ve TMS’ye uygunluk beyanı
İlişikteki 31.12.2014 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(“SPK”) 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe
Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
SPK’nın 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları'na (TMS/TFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler
için, 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.
Buna istinaden, finansal tablolarda 01.01.2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
Finansal tablolar ve tamamlayıcı notları, SPK tarafından açıklanan raporlama formatlarına uygun olarak
sunulmuştur.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların haricinde, tarihi
maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, varlıklar için ödenen tutar esas
alınmaktadır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1) Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
2.1.1) Uygulanan muhasebe standartları ve TMS’ye uygunluk beyanı (Devamı)
Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap
Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve
yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal
tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması
amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
Grup’un 12.12.2013 tarihinde %49 oranında iştirak ettiği Orya Organik’in satışı konusunda Egeli & Co. Tarım
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalanan niyet mektubuna istinaden 30.12.2014 tarihinde
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan özel durum açıklamasında iştirakte sahip
olunan payların muhtemel satışı için görüşmelere başlanması hakkında açıklama yapılmıştır. Söz konusu niyet
mektubu ve Yönetimin bu kapsamdaki beyanı gereğince satış işleminin en az maliyet bedeli kadar bir tutarda
gerçekleşmesi beklenmektedir. Buna göre, iştirak satış amacıyla elde duran varlık olarak muhasebeleştirilmiştir
(Dipnot 40).
Grup’un 31.12.2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançosu, bu tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar tablosu
ve diğer kapsamlı gelir tablosu ile finansal tabloları tamamlayıcı dipnotlar, 11.03.2015 tarihinde Yönetim
Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul finansal tabloların yayımı sonrası finansal tabloları değiştirme
gücüne sahiptir
2.1.2) Geçerli ve raporlama para birimi
Grup’un finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel
para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Grup’un geçerli para birimi olan ve
finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
2.2) Muhasebe politikalarında değişiklikler
Bir muhasebe politikası değiştirildiğinde, finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin toplam
düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler de yeniden
düzenlenir. Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini izleyen
dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi olduğunda; değişikliğin nedenleri, cari döneme ve önceki dönemlere
ilişkin düzeltme tutarı, sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarları ve karşılaştırmalı bilginin
yeniden düzenlendiği ya da aşırı bir maliyet gerektirdiği için bu uygulamanın yapılmadığı kamuya açıklanır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3) Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik
olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır.
Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilişkin
karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana
geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Bilgilerin
yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaştırmalı bilgiler yeniden
düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem başlamadan önce hatanın
kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
2.4) Konsolidasyon Esasları
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar, Grup’un, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları vasıtasıyla, sermaye ve yönetim ilişkileri
çerçevesinde % 50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya
yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmelerdir. Grup, bağlı ortaklık konumundaki şirketlerin finansal ve
operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olmasına bağlı olarak, bağlı ortaklığın faaliyet sonuçlarından
pay alır. Şirket’in, 1 nolu bilanço dipnotunda detayı verilen söz konusu bağlı ortaklıkları tam konsolidasyona
tabi tutulmuştur. Grup’un konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarının detayları aşağıda verilmektedir;

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
Gedik Yatırım Holding A.Ş.
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Faaliyet
Yeri
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

Toplam İştirak
Oranı (%) Esas Faaliyet Konusu
99,99
Aracı Kurum
99,99
Portföy Yönetimi
87,63
Yatırım Hizmeti
86,67
Girişim Sermayesi

Tam Konsolidasyon Yöntemi:
- Şirket’in ve bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve bilanço kalemleri toplanmıştır. Yapılan toplama
işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı olarak
elimine edilmiştir.
- Konsolide bilançonun ödenmiş sermayesi Grup’un ödenmiş sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı
ortaklıkların ödenmiş sermayesi yer almamaktadır.
- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün özsermaye grubu
kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve konsolide
bilançonun özkaynak hesap grubundan sonra “Azınlık Payları” hesap grubu adıyla gösterilmiştir.
- Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar ilke
olarak, bu varlıkların konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyeti üzerinden
gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle satış işlemi öncesinde bulunan tutarları üzerinden
konsolide bilançoda yer almıştır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4) Konsolidasyon Esasları (Devamı)
Tam Konsolidasyon Yöntemi (Devamı):
- Ana Ortaklığın ve bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama işleminde
konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirine yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış
tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir.
- Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların stoklarına ilişkin bu ortaklıklar arasındaki mal alım-satımından
doğan kar, konsolide finansal tablolarda stoklardan düşülerek satılan malın maliyetine eklenmiş, zarar ise
stoklara eklenerek satılan malın maliyetinden düşürülmüştür. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların
birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda karşılıklı mahsup
edilmiştir.
- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından konsolidasyon yöntemine
tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide dönem karından sonra “Azınlık Payları”
hesap grubu adıyla gösterilmiştir.
- Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların finansal tablolarını diğer grup içi şirketlerinin uyguladığı
muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılmıştır.
- 30.12.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Grup’un Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının muhtemel satışı için görüşmelere başlanması hakkında açıklama
yapılmıştır. Buna bağlı olarak, Grup’un 30.12.2014 tarih ve 177 sayılı yönetim kurulu toplantısında, Grup’un
iştirak ettiği Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi bulunduğu payların
Egeli Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne muhtemel satışı ile ilgili bağlayıcı olmayan
ön görüşmelere başlanılmasına karar verilmiş, ön görüşmelerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili
kılınmasına dair karar alınmıştır. Rapor tarihi itibariyle söz konusu satış henüz gerçekleşmemiştir. Söz konusu
iştirakin satış amaçlı elde tutulması dolayısıyla ilişikteki finansal tablolarda Satış Amacıyla Elde Tutulan
Varlıklar içerisinde gösterilmiştir (Dipnot 40).
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5) Şerefiye/Negatif Şerefiye
Şirket birleşmesi, iki ayrı işletmenin veya işletme faaliyetlerinin ayrı bir raporlama birimi meydana getirmek
üzere bir araya getirilmesidir. İşletme birleşmeleri, TFRS 3 "İşletme Birleşmeleri" kapsamında, satın alma
yöntemine göre muhasebeleştirilir.
Bir işletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti, iktisap edilen işletmenin satın alma
tarihindeki tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerine dağıtılır. İşletme birleşmesi
maliyetinin iktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul değerindeki
iktisap edenin payını aşan kısmı şerefiye olarak muhasebeleştirilir . Satın alma maliyeti, tanımlanabilir varlık ve
yükümlülüklerin net makul değerinden düşük ise negatif şerefiye oluşur ve oluştuğu dönemde konsolide
kapsamlı gelir olarak finansal tablolara yansıtılır. İşletme birleşmelerinde satın alınan işletmenin finansal
tablolarında yer almayan; ancak şerefiyenin içerisinden tanımlanabilme özelliğine sahip varlıklar, maddi
olmayan duran varlıklar (marka değeri gibi) ve/veya şarta bağlı yükümlülükler makul değerleri ile konsolide
finansal tablolara yansıtılır. Satın alınan şirketin finansal tablolarında yer alan şerefiye tutarlan tanımlanabilir
varlık olarak değerlendirilmez. Şerefiye, değer düşüklüğü testi için, yönetimin şerefiyeyi iç raporlama amaçlı
takip edebileceği en küçük nakit üreten birimlere dağıtılır. Şerefiye için her yıl aynı tarihte değer düşüklüğü
tespit çalışması yapılmakta olup değer düşüklüğünün olduğuna dair herhangi bir gösterge olması durumunda ise,
söz konusu değer düşüklüğü testi daha sıklıkla tekrarlanmaktadır. Şerefiyeye ait değer düşüklüğü geri
çevrilemez.
İşletme birleşmelerini konu alan TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”, iktisap maliyetinin, iktisap edilen işletmenin
daha önceden finansal tablolarında yer almayan maddi olmayan duran varlıklar da dahil olmak üzere,
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin iktisap tarihindeki makul değerleri
belirlenmek suretiyle muhasebeleştirilmesini öngörmektedir.
Ayrıca TFRS 3 (Revize)’ye göre, işletme birleşmesinin gerçekleştiği raporlama döneminin sonunda işletme
birleşmesinin ilk muhasebeleştirilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmamış ise, satın alan işletme için,
muhasebeleştirilmesi tamamlanmamış kalemlere yönelik finansal tablolarında geçici tutarları raporlama imkanı
bulunmaktadır. Ölçme dönemi içerisinde satın alan işletme, birleşme tarihinde muhasebeleştirilmiş geçici
tutarları, birleşme tarihinde geçerli olan ve eğer biliniyor olsaydı bu tarih itibarıyla muhasebeleştirilmiş
tutarların ölçümünü etkileyebilecek gerçeklere ve durumlara ilişkin elde edilmiş yeni bilgileri yansıtacak şekilde
geriye dönük olarak düzeltir. Satın alan işletme aynı zamanda, birleşme tarihinde geçerli olan ve eğer biliniyor
olsaydı bu tarih itibarıyla ek varlık ve borçların muhasebeleştirmesini gerektirecek gerçeklere ve durumlara
ilişkin yeni bilgiler elde etmiş ise söz konusu ek varlık ve borçları da ölçme dönemi içerisinde muhasebeleştirir.
Ölçme dönemi, satın alan işletme, birleşme tarihi itibarıyla var olan gerçeklere ve durumlara ilişkin aradığı
bilgileri elde eder etmez ya da daha fazla bilginin elde edilemez olduğunu öğrenir öğrenmez bitmekte olup her
durumda birleşme tarihinden başlamak üzere bir yılı aşamaz.
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2.6) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti:
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
2.6.1) Hasılat
Gelir ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
Grup, portföyündeki finansal varlıkların satış gelirlerini, satış anında tahsil edilebilir hale geldiğinde; temettü ve
benzeri gelirleri ise bu gelirlerin vadesinde tahsil edilebilir hale geldiğinde gelir kaydetmekte ve
raporlamaktadır.
Hizmet Gelirleri
Müşterilere sermaye piyasalarında alım satım işlemleri için verilen aracılık ve portföy yönetimi hizmetleri
karşılığında elde edilen komisyon gelirleri, alım/satım işleminin yapıldığı tarihte satış geliri olarak
yansıtılmaktadır.
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet
değerleri ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden
değerlenmektedir.
Alım-satım amaçlı finansal varlıkların alım-satımında elde edilen ve gerçeğe uygun değerinde meydana gelen
gerçekleşmemiş değer artış azalışları sonucu ortaya çıkan kar veya zarar gelir tablosunda “Finansal Gelirler /
(Giderler)” kalemine dahil edilmektedir.
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar ticari işlem tarihli muhasebeleştirme modeline göre kayda alınmakta ve
kayıtlardan çıkarılmaktadır.
Ters repo alacakları
Geri satmak kaydıyla alınan finansal varlıklar (“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç iskonto
oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle
kaydedilmektedir.
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Aracılık faaliyeti kapsamında müşterilerden alınan faiz gelirleri “Hasılat” içinde (Dipnot 33), banka
mevduatlarından elde edilen faiz gelirleri ise “Finansman Gelirleri” de (Dipnot 38) raporlanır. Hisse senedi
yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
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2.6) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti: (Devamı)
2.6.2) Maddi duran varlıklar ve ilgili amortismanlar
Grup’un, mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanılmak üzere, başkalarına kiraya verilmek (gayrimenkuller
dışındaki duran varlıklar için) veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden
fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemleri maliyet modeli çerçevesinde, maliyet değerleriyle ifade edilmektedir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi
duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın
kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi harcamalar, oluştukları dönemde gider olarak gelir
tablosunda raporlanmaktadır. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir
değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar hariç, amortismana tabi varlıklar, Grup yönetimi tarafından doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi
tutulmuştur. Amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Süre (Yıl)
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

50
4-10
5
5-15
5

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve
amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına bakılmaktadır ve
gerektiğinde düzeltme işlemi yapılmaktadır (Dipnot 19).
2.6.3) Maddi olmayan duran varlıklar
Grup’un maddi olmayan duran varlıkları, satın alma maliyeti değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile
kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilmektedir. Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, özellikle
yazılımlar, 3-14 yıllık faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında itfa
edilmektedirler (Dipnot 22). Maddi olmayan duran varlıklara ait itfa payı giderleri konsolide gelir tablosunda
genel yönetim giderleri içinde gösterilir.
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2.6) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti: (Devamı)
2.6.4) Varlıklarda değer düşüklüğü
Grup, ertelenen vergi varlıkları (Dipnot 41) ve şerefiye (Dipnot 23) dışında kalan her bir finansal varlık için her bir
bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma hazır
olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir.
Varlığın geri kazanılabilir değeri, ilgili varlığın satış için katlanılacak giderler düşüldükten sonraki net satış fiyatı
ile kullanım değerinin yüksek olanıdır.
Değer düşüklüğünün saptanması için varlıklar, nakit üreten birimler olan en alt seviyede gruplanırlar. Kullanıma
hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir.
Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya
satılması için gerekli olan giderler düşüldükten sonraki satış yoluyla geri elde edilecek tutardan yüksekse değer
düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosuna gider olarak yansıtılır.
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer
düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda
daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutan geçmeyecek şekilde geri çevrilir.
Grup tüm finansal varlıkların değer düşüklüğü testi için aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktadır:
•
•
•
•
•

Borçlu tarafın önemli ölçüde finansal açıdan zorluk içinde olup olmaması,
Anaparanın veya faizin ödenmemesi veya geç ödenmesi gibi sözleşme hükümlerine borçlu tarafın
uymaması,
Ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, borçlu olan tarafa herhangi bir imtiyazın tanınıp tanınmadığı,
Borçlu olan tarafın finansal açıdan yeniden yapılandırmaya gitmesinin beklenmesi veya gitmesi,
Bağımsız veriler kullanılarak, finansal varlıkların gelecekte Grup’un sağlayacakları nakit akışlarında
önemli düşüşlerin olup olmayacağı.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti: (Devamı)
2.6.5) Finansal araçlar
Finansal varlıklar
TMS 32, 39 ve TFRS 7 Finansal Araçlar Standartları, kasa bakiyeleri, banka mevcutları, menkul kıymetler, ticari
borçlar ve alacaklar, ilişkili şirketlerden alacaklar ve borçlar, ihraç edilen borçlanma araçları, öz sermaye araçları,
türev araçlar gibi araçların finansal araçlar olarak değerlemesi ve raporlanmasını gerektirir. Bunların bazıları
makul değerleri bazıları ise itfa edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilir. Kurum kapsamında işleme konu olan
bu araçlar için kullanılan değerleme ve sınıflama yöntemleri aşağıdaki gibidir.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde
tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında
belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın
tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar
ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar Zarara Yansıtılacak Finansal Varlıklar olarak sınıflandırılan finansal
varlıklar, alım satım amaçlı finansal varlıklar olup piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa
dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri kullanılmakta ve
kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Yapılan değerleme
sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım-satım amaçlı finansal
varlıkların alım-satımında elde edilen kar veya zarar gelir tablosunda sürdürülen faaliyetlerden brüt kar /
(zarar)’a dahil edilir. Alım-satım amaçlı finansal varlıklardan elde edilen faiz ve kupon gelirleri ve gerçeğe
uygun değerinde meydana gelen gerçekleşmemiş değer artış ve azalışları sonucu ortaya çıkan tutarlar gelir
tablosunda “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / (Giderler)” hesabına dahil edilmiştir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan hisse senetleri, devlet iç
borçlanma senetleri ve özel kesim tahvil ve senetleri BİST’de bilanço tarihi itibariyle bekleyen en iyi alış emri
üzerinden değerlenmiştir.
TMS 28 standardı; girişim sermayesi kuruluşları tarafından edinilen ve alım satım amaçlı olarak sınıflanan
müşterek yönetime tabi iştirak ve yatırımlara, yatırım fonlarına ve benzeri kuruluşlara uygulanmaz. Bu varlıklar
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı çerçevesinde muhasebeleştirilir. Bu yatırımlar,
rayiç değeri ile ölçülür ve gerçekleştikleri dönemde gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar olarak sınıflandırılır.
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2.6) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti: (Devamı)
2.6.5) Finansal araçlar (Devamı)
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar işlem tarihi esasına göre kayda alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar, belirli bir vade yapısı olan ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve
Grup’un vadesine kadar elde tutma niyeti ve finansal kabiliyeti olan kıymetlerdir ki, bunlar etkin faiz oranı ile
gelir reeskontuna tabi tutularak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlenirler. Etkin faiz oranı; sözleşme
ile belirlenen gelecekteki nakit akımlarını, bu aracın ilk defa mali tablolara alınma tarihindeki veya
uygulanabilir olması durumunda piyasadaki bu tarihten sonraki en yakın yeniden fiyatlama tarihindeki net
kayıtlı değerine eşitleyen iskonto oranıdır. Değerleme sonucunda doğan faiz gelir tablosuna alınır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya Hazır Varlıklar ise bunların dışında kalan varlıklardır. Bu kapsama konsolide edilmeyen ve özvarlık
yöntemine göre muhasebeleştirilmeyen iştirakler, uzun süre elden çıkarılması öngörülmeyen diğer varlıklar
girer. Bunların değerlemesi de makul değerle yapılır. Makul değerin tespitinde borsa rayicinden yararlanılır.
Değerleme sonucunda borsa fiyat hareketlerinden doğan kazanç ve kayıpla, bu varlıklar mali tablolardan
çıkarılıncaya kadar öz sermaye değişim tablosu aracılığıyla doğrudan öz sermaye içinde “Finansal Varlıklar
Değerleme Farkı” kaleminde gösterilirler. Bu fark hesaplarında biriken tutarlar, ilgili varlıklar mali tablolardan
çıkarıldığında, dönemin kar zararı olarak Gelir Tablosu’na alınırlar. Ancak satılmaya hazır bir finansal varlığın
ilk defa mali tablolara alındığı tutar ile vade tutarı arasındaki farkın etkin faiz oranı ile değerlemesi sonucunda
itfa edilen kısmı faizi temsil eder ve kar zarar olarak mali tablolara alınır.
Tüm menkul kıymetlerin ilk defa kayda alınması işlem tarihine göre yapılır.
Menkul kıymetlerin repoya konu edilmesi nedeniyle geçici olarak elden çıkarılması durumunda bilançodan
çıkarılmayarak ait oldukları hesap grubunda izlenmeye devam edilirler. Bunun karşılığında elde edilen nakit
nedeniyle doğan borç bilançoda pasifte “Diğer Finansal Yükümlülükler” kalemi içinde gösterilir ve bilanço
tarihi itibariyle reeskont işlemine tabi tutulur.
Alım satım amaçlı portföyde iken SPK, BİST, Merkez Bankası gibi kurumlara teminat olarak verilen tahvil ve
bonoları, piyasa koşulları elverişli olduğunda vadelerine kadar bekleme yapılmadan teminattan alınarak satışa
konu edilmeleri gerekçesiyle alım-satım amaçlı portföyün bir parçası olarak işlem görmektedirler. Bilançoda
makul değerleri üzerinden gösterilmekte olup “Finansal Yatırımlar” hesabında takip edilmektedir.
Geri alım ve satım sözleşmeleri
Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler (“repo”) finansal tablolara yansıtılır ve karşı tarafa olan yükümlülük
repo işlemlerinden sağlanan fonlara kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler (“ters repo”), satış
ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların
maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit benzerleri hesabına ters repo işlemlerinden alacakları olarak
kaydedilir.
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2.6.5) Finansal araçlar (Devamı)
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride
sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer
düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal
varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına
dair değerlendirmeye tabi tutulur.
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz
konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin
tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer
düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden
iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde bütün finansal
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil
edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler
gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer
düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü
hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak
şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış,
doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Kasadaki nakit TL ve bankalardaki mevduatın nominal ve kayıtlı değerleri makul değeri olduğu kabul edilir.
Bankalarda vadeli mevduat cari hesap şeklinde olabildiği gibi, getiri amaçlı yatırım portföyünün bir parçası
olarak vadeli mevduat şeklinde olabilmektedir. Grup’un yatırım portföyünün bir parçası olarak vadeli mevduat
yapıldığında bu tutarlar Finansal Yatırımlar kaleminde gösterilir (Dipnot 6).
Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetlerin (“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç iskonto
oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmı gelir tablosunda “satış gelirleri” hesabı içerisine sınıflandırılır.
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Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (“VIOP”) İşlemleri
VIOP’ta işlem yapmak için verilen nakit teminatlar nakit ve nakit benzerleri olarak sınıflandırılmaktadır.
Dönem içinde yapılan işlemler sonucu oluşan kar ve zararlar gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler /
(giderlere) kaydedilmiştir. Açık olan işlemlerin piyasa fiyatları üzerinden değerlenmesi sonucunda gelir
tablosuna yansıyan değerleme farkları, ödenen komisyonlar ve kalan teminat tutarının nemalandırılması sonucu
oluşan faiz gelirleri netleştirilerek nakit ve nakit benzerleri olarak gösterilmektedir.
Ticari Alacaklar/Borçlar
Ticari Alacaklar hesabında değişik nedenlerle kısa süreli de olsa Grup’un lehine doğan alacaklar izlenmektedir.
Bunlar ticari işletmelerde olduğu gibi mal ve hizmet satışından ziyade, menkul kıymet alım satımı sırasında
geçici olarak doğan komisyon veya menkul kıymet bedelinden doğan alacaklardır. Çok kısa vadeli oldukları için
gerçeğe uygun değerleri, kayıtlı değerleri ile aynı olduğu kabul edilmektedir.
Ticari Borçlar hesabında satıcı işletmelerden mal ve hizmet alımı nedeniyle doğan borçlar yer almaktadır.
Bunlar çok kısa vadeli oldukları ve özünde bir finansman işlemi taşımadıkları için faize konu olmamakta,
dolayısıyla faiz gider veya gelir reeskontuna tabi tutulmamaktadırlar.
Borsa Para Piyasası’na yapılan vadeli para satımlarından kaynaklanan alacaklar ile vadeli para alımlarından
kaynaklanan borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak gelir ve gider reeskontuna tabi tutulmaları sonucunda
bilançoda gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiş olmaktadırlar. Bunlar Grup’un yatırım portföyünün bir
parçası olduğu için Finansal Yatırımlar kaleminde gösterilirler.
Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları
düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda
belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer
finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda
alınır ve her raporlama döneminde, raporlama dönemi sonundaki gerçeğe uygun değeriyle ölçülür. Gerçeğe
uygun değerlerindeki değişim, dönem kar/zararında muhasebeleştirilir. Kar/zararda muhasebeleştirilen net
kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.
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Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe
uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı
üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden
muhasebeleştirilir.
2.6.6) Kur değişiminin etkileri
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından fonksiyonel para birimine
çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülüklerin
dönem sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri kapsamlı gelir tablosuna
dahil edilir.
2.6.7) Hisse başına kazanç
Hisse başına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Şirketler, mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oranında hisse dağıtarak
(“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini artırabilir (Dipnot 42). Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse
ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
2.6.8) Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Grup’un, geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve
yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dışa akmasının gerekli olabileceği ve tutar için güvenilir bir
tahminin yapılabileceği durumlarda karşılıklar oluşturulur. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti
işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın
gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara
alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil
edilmemektedir (Dipnot 27).
Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların
işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı yükümlülük, güvenilir tahminin
yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin olduğu dönemin finansal tablolarında karşılık olarak
finansal tablolara alınır.
2.6.9) Çalışanlara sağlanan faydalar
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup’un, emeklilik dolayısıyla veya iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki
sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme
tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı
karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine
göre hesaplanarak ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmıştır (Dipnot 29).
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı):
2.6.10) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan
vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir (Dipnot 41).
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-d/1 istisnalar maddesi gereğince Menkul Kıymetler Yatırım Fonları ve
Ortaklıkları’nın ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-d/3 istisnalar maddesi gereğince Girişim Sermayesi Yatırım
Fonları ve Ortakları’nın portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Kurumlar Vergisi’nden müstesnadır.
Aynı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının
kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy işletmeciliği kazançları üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın
% 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Aynı maddenin (4) numaralı fıkrasına göre Bakanlar Kurulu bu vergi
kesintisi oranını sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve bu sınırlar içerisinde
olmak kaydıyla fon veya ortaklık türlerine göre ya da bu fon ve ortaklıkların portföylerindeki varlıkların nitelik
ve dağılımına göre farklılaştırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu’nun 12.01.2009 tarihli kararı ile bu oran % 0
olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre
vergi etkilerinin bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir (Dipnot 41).
Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, sözkonusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde
ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında konsolide finansal tablolara
yansıtılmaktadırlar.
Ertelenen vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken ertelenen vergi varlığı
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel
olması şartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı
faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi
varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen vergi varlıkları ve
yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 41).
2.6.11) Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un esas
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un
yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını
gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynaklar
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı
belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan
yatırımları içermektedir.
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2.6) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı):
2.6.12) Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde
birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
2.6.13) Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar (Dipnot 48).
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan
düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar
olmaları halinde finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
2.6.14) Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup, 31.12.2014 tarihi itibarıyla bilançosunu 31.12.2013
tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile; 01.01.-31.12.2014 dönemine ilişkin kar veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosunu, nakit akım tablosunu ve özkaynaklar değişim tablosunu 01.01.-31.12.2013 dönemi ile
karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. Grup’un 31.12.2013 tarihli finansal durum
tablosunda ve nakit akım tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:
(i)

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar hesabında gösterilen 614.265 TL tutarındaki vergi
borcu, Diğer Borçlar hesabına sınıflandırılmıştır.

(ii)

Diğer Alacaklar hesabında gösterilen 66.235 TL tutarındaki SPK’ya teminat olarak verilen kamu kesimi
tahvil ve bonoları, Finansal Yatırımlar hesabına sınıflandırılmıştır.

2.6.15) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Faaliyet bölümleri, Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç
raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis edilecek
kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla Grup’un
faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Grup’un üst düzey yöneticileri olarak
tanımlanmıştır. Grup farklı faaliyet bölgelerinde, farklı ürünler arz etmediği için, faaliyeti sadece aracılık
faaliyetleri, portföy ve fon yönetimi ile sınırlı olduğundan bölümlere göre raporlama yapmamaktadır (Dipnot
5).
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2.6) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı):
2.6.16) İlişkili taraflar
Grup’un ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları
kapsamaktadır. Ekteki konsolide finansal tablolarda Grup’un hissedarları ve bu hissedarlar tarafından sahip
olunan şirketlerle, bunların kilit yönetici personeli ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler, ilişkili taraflar
olarak tanımlanmıştır.
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile ilişkili sayılır:
i) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
- Grup’u kontrol etmesi, Grup tarafından kontrol edilmesi ya da
- Grup ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı
ortaklıklar dahil olmak üzere);
- Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya Grup üzerinde ortak kontrole
sahip olması;
ii) Tarafın, Grup’un bir iştiraki olması;
iii) Tarafın, Grup’un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
iv) Tarafın, Grup’un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
v) Tarafın, (i) ya da (iv) maddelerinde bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
vi) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (iv) ya da (v) maddelerinde
bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir
işletme olması; veya
vii) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma
sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir.
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir (Dipnot 10).
2.6.17) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırma kriterlerini karşılayan iştirakteki yatırımlar TFRS 5 ‘Satış Amaçlı
Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler’ hükümleri gereğince muhasebeleştirilir. Satış amaçlı
elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar, defter değerleri ile satış için katlanılacak
maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar üzerinden
amortisman ayırma işlemi durdurulur. Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan
varlıklar finansal durum tablosunda ayrı olarak sunulur. Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan
kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtası ile geri kazanılacak olması durumunda söz konusu duran varlık satış
amaçlı olarak sınıflandırılır. Bu durumun geçerli olabilmesi için, ilgili varlığın satışında sıkça rastlanan ve
alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir.
Satış olasılığının yüksek olması için uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın satışına ilişkin bir plan
yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.7. Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları
Yeni ya da düzenlenmiş uluslararası finansal raporlama standartların ve yorumların uygulanması
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31.12.2014 tarihi itibariyle sona eren döneme ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe
politikaları, TMS/TFRS ve TMS/TFRS Yorumları ile tutarlı olarak uygulanmıştır. TFRS uyarınca
01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumların Grup’un finansal tabloları
üzerinde etkisi olmamıştır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan TFRS’ler
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe
girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler
aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra
finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 01.01.2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür
finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Grup, standardın finansal durum ve performansı üzerine
etkilerini değerlendirmektedir.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan TFRS’ler (Devamı)
TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne
alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin söz konusu katkıları
hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düşerek
muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 01.07.2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Değişikliğin Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul Edilebilir Amortisman
Kavuşturulması (TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)

ve

İtfa

Yöntemlerinin

Açıklığa

TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 01.01.2016 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
Değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
TMS/TFRS’lerdeki Yıllık İyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’te ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin
Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler
01.07.2014’den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında
olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda
muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini
açıklığa kavuşturmuştur: i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii)
Varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt
defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin, ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir
taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve
ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye
uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
TMS/TFRS’lerdeki Yıllık İyileştirmeler (Devamı)
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi (Devamı)
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık ve finansal yükümlülüklere değil TMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40’ın karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişi klik ileriye dönük
olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS’deki değişiklikler UMSK tarafından
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin
bir parçasını oluşturmazlar. Grup finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve
yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’te UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Ortak Standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak
olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran
varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15, 01.01.2017
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye
edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler
yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Grup,
standardın finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine geçecek
olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından
oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal varlıkların içinde
yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına
dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak
ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal
araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur.
Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme
opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe
uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran
“kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe
uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli
içermektedir. UFRS 9, 01.01.2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir; ancak,
erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi değiştirilmeden ‘kendi kredi
riski’ ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (Değişiklik)
Ağustos 2014’te UMSK, işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki
yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için
UMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• UFRS 9 (veya UMS 39)’a göre veya
• özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bunun sonucu
olarak UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması’nda bir değişiklik
yapılmıştır. UFRS 1’de yapılan değişiklik, ilk kez uygulama yapan işletmelerin, geçmişte gerçekleşen
işletme birleşmeleri için yatırımın satın alınması sırasında UFRS 1 muafiyetini uygularken bireysel finansal
tablolarında özkaynak yöntemini kullanarak yatırımlarını muhasebeleştirilmesine izin vermektedir. Bu
değişiklik 01.01.2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük
olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz konusu
değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2012–2014 Dönemi
UMSK, Eylül 2014’te UFRS’deki yıllık iyileştirmelerini “UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi”
adı altında yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili
gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları
aşağıdaki gibidir:
•UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma
yöntemlerinde değişiklik
•UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – hizmet sözleşmeleri; değişikliklerin UFRS 7’ye ara dönem
özet finansal tablolara uygulanabilirliği
•UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu
•UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir bölümde’
açıklanması
Bu değişiklik 01.01.2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki
etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları (Değişiklikler)
UMSK, Eylül 2014’te, UFRS 10 ve UMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı
ortaklığın kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS
28’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, UFRS 3’te
tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya
kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski
bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç
veya
kayıplar,
sadece
ilişiksiz yatırımcıların o
eski
bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde
muhasebeleştirilmelidir. İşletmelerin bu değişikliği, 01.01.2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama
dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerindeki
etksisi değerlendirilmektedir.
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tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (Devamı)
UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması
(UFRS 10 ve UMS 28’de Değişiklik)
UMSK, Aralık 2014’te, UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri
istisnasının uygulanmasında ortaya çıkan aşağıdaki konuları ele almak için UFRS 10, UFRS 12 ve UMS
28’de değişiklikler yapmıştır: i) Konsolide finansal tablo sunumu muafiyeti, bir yatırım işletmesinin bağlı
ortaklığı olan bir ana ortaklık için, yatırım ortaklığının bağlı ortaklıklarının tümünü gerçeğe uygun değeri ile
ölçtüğü durumlarda geçerlidir, ii) Sadece kendisi bir yatırım işletmesi olmayan ve bir yatırım işletmesine
destek hizmetleri sağlayan bir bağlı ortaklık konsolide edilir. Yatırım işletmesinin diğer tüm bağlı
ortaklıkları gerçeğe uygun değeriyle ölçülür, iii) UMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
standardındaki değişiklikler, yatırımcının, özkaynak yöntemini kullanırken, yatırım işletmesi olan iştirak
veya iş ortaklığı tarafından bağlı ortaklıklarına uygulanan gerçeğe uygun değer ölçümünü muhafaza etmesine
olanak sağlamaktadır. Değişiklikler 01.01.2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için
geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmaktadır.
Ancak, IFRS 10’daki değişiklikler ilk kez uygulandığında, UMS 8’in gerektirdiği sayısal bilginin sadece
ilk uygulama tarihinden hemen önce gelen yıllık raporlama dönemi için sunulması gereklidir. Söz konusu
değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir.
UMS 1: Açıklama İnisiyatifi (UMS 1’de Değişiklik)
UMSK, Aralık 2014’te, UMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; önemlilik, ayrıştırma ve alt toplamlar,
dipnot yapısı, muhasebe politikaları açıklamaları, özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan
diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Bu
değişiklikler 01.01.2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Grup’un finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi
olması beklenmemektedir.
3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
4. İŞ ORTAKLIKLARI
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
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5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yönetim muhasebesi açısından Grup, aracı kurum, yatırım ortaklığı ve portföy yönetimi olmak üzere üç faaliyet
grubuna ayrılmıştır. Bu ayırımlar, aşağıda belirtilen bölümlere göre finansal raporlamada temel oluşturmaktadır.

01.01.-31.12.2014
Satış gelirleri
- Satışlar
- Hizmet gelirleri
- Hizmet gelirlerinden
İndirimler (-)
Satışların maliyeti (-)
Diğer faaliyetlerden faiz ve
vadeli işlem gelirleri
Diğer faaliyetlerden faiz ve
vadeli işlem giderleri
Brüt Kar
Pazarlama, satış ve dağıtım
Giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer
gelirler
Esas faaliyetlerden diğer
giderlerr (-)

Aracılık
Faaliyeti

Yatırım
Hizmeti

421.462.957
37.903.891

2.217.592.058
--

Portföy Konsolidasyon
Yönetimi Düzeltmeleri
32.504.465
96.582

(6.258.161)
--(420.983.581) (2.216.781.504) (32.468.906)

---

Toplam
2.671.559.480
38.000.473

-(6.258.161)
-- (2.670.233.991)

5.674.413

--

--

--

5.674.413

10.355.686

1.825.197

(177.657)

(416.763)

11.586.463

48.155.205

2.635.751

(45.516)

(416.763)

50.328.677

(6.246.461)
(30.755.665)

(315.357)
(1.018.742)

(24.753)
(903.526)

321.267
97.109

(6.265.304)
(32.580.824)

8.543.224

41.150

6.572

--

8.590.946

(5.678.820)

(255.785)

(240)

--

(5.934.845)

14.017.483

1.087.017

(967.463)

1.613

14.138.650

Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım faaliyetlerinden
gelirler
Yatırım faaliyetlerinden
giderler (-)
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

4.916.590

--

8.870

(1.352.121)

3.573.339

(3.745.732)
4.768.723
(4.941.012)

--(2.026)

(8.349)
164.894
(1.234)

-(1.613)
--

(3.754.081)
4.932.004
(4.944.272)

Sürdürülen Faaliyetler
Vergi Öncesi Karı (Zararı)

15.016.052

1.084.991

(803.282)

(1.352.121)

13.945.640

(2.929.514)

(34.935)

--

--

(2.964.449)

37.610

(1.413)

3.078

--

39.275

12.124.148

1.048.643

(800.204)

(1.352.121)

11.020.466

-Dönem vergi gelir/(gideri)
-Ertelenmiş vergi
gelir/(gideri)

Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı/Zararı
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
01.01.-31.12.2013
Satış Gelirleri
- Satışlar
- Hizmet Gelirleri
- Hizmet Gelirlerinden
İndirimler (-)
Satışların Maliyeti (-)
Diğer faaliyetlerden faiz ve
vadeli işlem gelirleri
Diğer faaliyetlerden faiz ve
vadeli işlem giderleri
Brüt Kar
Pazarlama, Satış ve Dağıtım
Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer
Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer
Giderler (-)

Aracılık
Faaliyeti

Yatırım
Hizmeti

247.238.527
29.495.350

1.416.019.826
--

923.133
188.429

(5.015.788)
-(247.111.058) (1.415.049.158)

-(958.382)

Portföy Konsolidasyon
Yönetimi Düzeltmeleri
---

Toplam
1.664.181.486
29.683.779

-(5.015.788)
-- (1.663.118.598)

3.918.476

--

--

--

3.918.476

12.588.980

30.088

--

(411.354)

12.207.714

41.114.487

1.000.756

153.180

(411.354)

41.857.069

(4.751.216)
(23.981.398)

(412.274)
(1.061.894)

(22.857)
(1.038.361)

343.453
67.901

(4.842.894)
(26.013.752)

5.058.895

627

616

--

5.060.138

(2.199.419)

(66.931)

(1.725)

--

(2.268.075)

15.241.349

(539.716)

(909.147)

--

13.792.486

Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden
Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden
Giderler (-)
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)

4.043.976

--

64.123

1.248.081

5.356.180

(4.960.344)
4.911.899
(4.850.919)

----

(5.183)
68.582
--

---

(4.965.527)
4.980.481
(4.850.919)

Sürdürülen Faaliyetler
Vergi Öncesi Karı (Zararı)

14.385.961

(539.716)

(781.625)

1.248.081

14.312.701

(3.252.668)

--

--

--

(3.252.668)

44.533

--

1.564

15.549

61.646

11.177.826

(539.716)

(780.061)

1.263.630

11.121.679

-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
-Ertelenmiş Vergi
Gelir/(Gideri)

Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Karı/Zararı
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
Aracılık
Faaliyeti

Yatırım
Hizmeti

163.477.220

19.718.402

2.050.396

(1.557)

185.244.461

31.864.685

7.005.369

221.685

(27.451.566)

11.640.173

16.091.492
242.506.020
1.455.457

544.215
207.108
11.000

-9.926
9.382

(14.276.278)
---

2.359.429
242.723.054
1.475.839

-8.279.947

4.410.000
198.987

-85.002

-127.297

4.410.000
8.691.233

463.674.821

32.095.081

2.376.391

(41.602.104)

456.544.189

Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer kaynaklar

63.123.210
289.497.982
396.787
9.617.806

-18.388
826
113.410

-19.627
137
116.184

-(1.557)
---

63.123.210
289.534.440
397.750
9.847.400

Kaynaklar

362.635.785

132.624

135.948

(1.557)

362.902.800

Net Varlıklar

101.039.036

31.962.457

2.240.443

(41.600.547)

93.641.389

01.01.-31.12.2014
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar (kısa
vadeli)
Finansal yatırımlar (uzun
vadeli)
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Satılmaya hazır duran
varlıklar
Diğer varlıklar
Varlıklar
Kaynaklar
Finansal borçlar

Portföy Konsolidasyon
Yönetimi
Düzeltmeleri

Toplam
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31.12.2014

31.12.2013

Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat (*)
VİOP nakit teminatları
Vadesine üç aydan az kalan özel sektör tahvilleri
Borsa para piyasası alacakları

30.948.577
145.177.108
-756.638
8.362.138

21.294.192
85.775.451
1.131.534
1.997.922
8.547.461

Toplam

185.244.461

118.746.560

(*) 31.12.2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatların faiz oranı % 9,70 - % 11,55 arasında değişmekte olup,
ortalama vadesi 26 gündür (31.12.2013: vadesi 31 gün, faiz oranı % 8,50 - % 9,85).

Nakit ve nakit benzerleri
Müşteri varlıkları
Toplam

31.12.2014

31.12.2013

185.244.461
(95.469.015)

118.746.560
(63.399.166)

89.775.446

55.347.394
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
7. FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar

31.12.2014

31.12.2013

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal yatırımlar
Hisse senetleri değer artış / (azalışları)

11.901.205
(261.032)

14.143.080
(146.941)

Toplam

11.640.173

13.996.139

Maliyet Değeri

Gerçeğe
Uygun Değer

313.344
1.374.667
9.552.637
456.843
416

316.161
1.375.676
9.416.803
531.117
416

11.697.907

11.640.173

Maliyet
Değeri

Gerçeğe
Uygun Değer

238.976
2.912.250
6.485.638
4.000.000
423.787
362

242.912
2.966.099
6.360.372
4.000.769
425.625
362

14.061.013

13.996.139

31.12.2014 tarihi itibariyle alım - satım amaçlı finansal varlıkların detayı:

31.12.2014
Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları
Özel kesim tahvil senet ve bonoları
Hisse senetleri
Diğer menkul kıymetler
Küsürat bakiyeleri

Toplam
31.12.2013 tarihi itibariyle alım - satım amaçlı finansal varlıkların detayı:

Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları
Özel kesim tahvil senet ve bonoları
Hisse senetleri
Repo
Diğer menkul kıymetler
Küsürat bakiyeleri

Toplam
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
7. FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)
31.12.2014 ve 31.12.22013 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıkların
detayı:
Uzun vadeli finansal yatırımlar
VİOB Garanti Fonu teminatı
Borsa İstanbul A.Ş.
İstanbul Takas ve Saklama Merkezi A.Ş.
Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)
Zen Enerji A.Ş. (**)
Toplam

31.12.2014

31.12.2013

957.097
319.420
538.697
-544.215

354.674
319.420
422.097
4.410.000
--

2.359.429

5.506.191

(*) Grup, organik gıda parekendecilik sektöründe faaliyet gösteren Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne yatırım yapmak amacıyla, 12.12.2013 tarihinde 4.000.000 TL olan ödenmiş
sermayesinin %49’una tekabül eden 1.960.000 adet, toplam nominal değeri 1.960.000 TL olan paylarını, 2,25
TL beher fiyat üzerinden 4.410.000 TL bedel karşılığında Şerif Ayhan Sümerli’den devir almıştır.
Grup tarafından 30.12.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Grup’un Orya Organik Yaşam Gıda
Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının muhtemel satışı için görüşmelere başlanması hakkında
açıklama yapılmıştır. Buna bağlı olarak, Grup’un 30.12.2014 tarih ve 177 sayılı yönetim kurulu toplantısında,
Grup’un iştirak ettiği Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi bulunduğu
payların tamamını Egeli Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne muhtemel satışı ile ilgili
bağlayıcı olmayan ön görüşmelere başlanılmasına karar verilmiş olup ön görüşmelerin yürütülmesi için Genel
Müdürlüğün yetkili kılınmasına dair karar alınmıştır. Rapor tarihi itibariyle söz konusu satış henüz
gerçekleşmemiştir. Söz konusu iştirakin açıklanan karar ve imzalanan niyet mektubu dolayısıyla satış amaçlı
elde tutulması dolayısıyla ilişikteki cari dönem finansal tablolarında Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran
Varlıklar içerisinde gösterilmiştir (Dipnot 40).
(**) Grup, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Zen Enerji A.Ş.’ye 03.04.2014 tarihinde
sermayesinin % 20’sine tekabüle eden 100.000 TL tutarında iştirak etmiştir. İştirak, 11.04.2014 tarihli Genel
Kurul Toplantısı ile sermaye artırımı kararı almış olup, ödenmiş sermayesini 1.500.000 TL’ye çıkartmıştır.
Grup, 14.04.2014 tarihinde sermaye artırımı doğrultusunda iştirakteki payını 200.000 TL arttırarak 300.000
TL’ye çıkartmıştır. 21.08.2014 tarihli özel durum açıklamasına göre, 1.500.000 TL olan ödenmiş sermaye aynı
tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile 2.250.000 TL’ye çıkartılmıştır. Grup’un iştirak oranı aynı
kalırken, iştirak tutarı 150.000 TL artarak 450.000 TL’ye çıkmıştır. İlgili ödemenin tescil tarihinde yapılacağı
belirtilmiştir. 22.10.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Zen Enerji’nin ödenmiş sermayesi önce
3.000.000 TL’ye, daha sonra da 22.12.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile 5.000.000 TL’ye
çıkartılmasına karar verilmiştir. Grup’un %20 olan ortaklık payı değişmeden bu sermaye artırımlarına payı
oranında iştirak etmiştir. Grup’un pay adedi 1.000.000’a çıkmış olup, 200.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdü
Zen Enerji Yönetim Kurulu’nun daha sonra belirleyeceği bir tarihte ödenecektir.
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
7. FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)
Zen Enerji’nin 31.12.2014 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolarına göre, özkaynak
tutarı 2.721.076 TL, aktif toplamı 2.806.918 TL, net dönem zararı 959.276 TL’dir.
03.04.2014 tarihinde %20 oranında iştirak edilen Zen Enerji A.Ş. için hazırlanmış cari bir değerleme raporu
bulunmaması dolayısıyla, iştirakin gerçeğe uygun değeri finansal tablolarında yer alan özkaynak değeri dikkate
alınarak yansıtılmıştır ve bu doğrultuda 255.785 TL değer düşüklüğü karşılığı ayrılarak 544.215 TL üzerinden
finansal tablolara yansıtılmıştır.
8. FİNANSAL BORÇLAR
Kredinin Cinsi

31.12.2014

31.12.2013

Borsa para piyasasına borçlar (BPP) (*)
Takasbank kredi (*)
Finansman bonosu ihracından borçlar
Banka kredisi (*)
SGK kredileri (**)
Kredi faiz tahakkuku

31.232.000
5.000.000
24.715.072
1.889.903
279.112
7.123

15.640.000
20.000.000
24.944.361
102.931
256.154
7.456

Toplam

63.123.210

60.950.902

(*) 31.12.2014 tarihi itibariyle Borsa para piyasasına borçların faiz oranı %8,20 (31.12.2013: %6,50 %7,70), Takasbank kredisi faiz oranı %10,90’dir (31.12.2013. %7,80), Banka kredisi faiz oranı ise
%13,75 ile %14,00 arasıdna değişmektedir (31.12.2013; %9,50).
(**) SGK kredileri fazisizdir.
9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
10. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili taraflardan alacaklar:
İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 11)

31.12.2014

31.12.2013

G-20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu
A Tipi Hisse Senedi Fonu
B Tipi Likit Fonu
A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Fonu
Kronos Alpha A Tipi Değişken Fonu
A Tipi Karma Fonu

450
864
16.720
1.790
395
1.225

560
478
16.393
692
275
2.028

Toplam

21.444

20.426

31.12.2014

31.12.2013

Gedik Holding A.Ş.
Gedik Döküm ve Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret A.Ş.
G-20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu
A Tipi Hisse Senedi Fonu (HSYF)
B Tipi Likit Fonu
A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Fonu
Kronos Alpha A Tipi Değişken Fonu
A Tipi Karma Fonu

---450
992
10.549
214
167
324

9.736
44.427
4.677
605
784
749
1.097
1.149
1.136

Toplam

12.696

64.360

b) İlişkili taraflara borçlar:
İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 11)
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31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
10. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
c) İlişkili taraflardan alınan gelirler:

Hizmet Gelirleri
B Tipi Likit Fon Fon Yönetim Ücreti
A Tipi Karma Fon Komisyon Geliri
A Tipi Hisse Senedi Fonu Komisyon Geliri
Kronos Alpha A Tipi Değişken Fon Komisyon Geliri
Kronos Alpha A Tipi Değişken Fon Yönetim Ücreti
A Tipi Karma Fon Fon Yönetim Ücreti
A Tipi Hisse Senedi Fonu Fon Yönetim Ücreti
A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler
Hisse Senedi Fonu Yönetim Ücreti
A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler
Hisse Senedi Fonu Komisyon Geliri
Erhan Topaç
B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet
Yatırım Fonu Yönetim Ücreti
Toplam

01.01.31.12.2014
75.718
15.116
12.872
4.670
3.756
8.472
5.332

01.01.31.12.2013
114.930
20.226
15.047
5.191
1.662
6.489
1.979

7.724

2.678

12.982
96

10.922
2.870

4.317

7.979

151.055

189.973

01.01.31.12.2014
----

01.01.31.12.2013
86.262
265.008
24.937

--

376.207

01.01.31.12.2014
3.330.288

01.01.31.12.2013
1.691.276

3.330.288

1.691.276

d) İlişkili taraflara ödenen giderler:
Hizmet Giderleri
Gedik Holding A.Ş. - Kira Gideri
Gedik Döküm ve Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Kira Gideri
Gedik Kaynak Sanayi Ticaret A.Ş. - Kira Gideri
Toplam
e) Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı:

Kilit yöneticilere sağlanan faydalar
Toplam
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
11. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

31.12.2014

31.12.2013

Müşterilerden alacaklar
Kredili müşterilerden alacaklar
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile takas ve saklama
merkezinden alacaklar
Alacak senetleri
Ödünç alınan menkul kıymetler için verilen teminatlar
İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 10)
Diğer ticari alacaklar
Kas işlemlerinden alacaklar
Ertelenmiş finansman gideri (-)
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

98.667.817
66.812.109

16.814.239
72.467.817

53.571.050
27.496
455.020
21.444
228.333
22.868.897
(591)
53.616
(53.616)

44.352.361
1.449
1.156.000
20.426
1.420.232
332.462
(21)
57.612
(57.612)

242.651.575

136.564.965

31.12.2014
57.612
-(3.996)

31.12.2013
28.018
29.594
--

53.616

57.612

Toplam
Şüpheli ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
Dönem başı
Dönem içinde ayrılan karşılık (Dipnot 35)
Dönem içinde tahsil edilen (-)
Dönem Sonu
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11. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar

31.12.2014

31.12.2013

85.000
(15.685)
271.822
(269.658)

59.297
(13.078)
268.844
(266.680)

71.479

48.383

31.12.2014

31.12.2013

Vadesi 1 yıldan uzun olan senetler

85.000

59.297

Toplam

85.000

59.297

Kısa Vadeli Ticari Borçlar

31.12.2014

31.12.2013

Satıcılar
Müşterilere borçlar
Kredili müşterilere borçlar
Takas ve saklama merkezine borçlar
Müşteri Mevduatlarından Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar (Dipnot 10)
Kas işlemlerinden borçlar
Diğer

1.410.511
31.865.972
18.844.746
115.988.342
96.927.211
12.696
24.466.574
18.388

758.369
22.931.462
3.883.980
22.313.133
63.399.166
64.360
11.328.675
72.581

Toplam

289.534.440

124.751.726

Alacak senetleri (**)
Ertelenmiş finansman gideri (-)
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (*)
Toplam
(*)

Şüpheli alacakların teminatsız kalan kısmı için karşılık ayrılmıştır.

(**)

Alacak senetlerinin vade detayı aşağıdaki gibidir:

Alınan Senetler

12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
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13. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

31.12.2014

31.12.2013

Verilen depozito ve teminatlar
Personelden alacaklar
Diğer alacaklar

717.653
13.394
--

166.387
50.910
2.193

Toplam

731.047

219.490

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar

31.12.2014

31.12.2013

Verilen depozito ve teminatlar
Personelden alacaklar

472.509
272.283

347.068
269.973

Toplam

744.792

617.041

31.12.2014

31.12.2013

Alınan depozito ve teminatlar
Diğer (*)

341.144
49.257

3.994
22.921

Toplam

390.401

26.915

Kısa Vadeli Diğer Borçlar

(*) 31.12.2014 itibariyle söz konusu bakiye muhatap bulunmayan müşteri havalelerinden oluşmaktadır.
Uzun Vadeli Diğer Borçlar

31.12.2014

31.12.2013

Alınan depozito ve teminatlar

7.349

7.349

Toplam

7.349

7.349

14. STOKLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
15. CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
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16. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin ödenmiş giderler – Kısa vadeli

31.12.2014

31.12.2013

51.314
94.527

33.885
198.366

145.841

232.251

31.12.2014

31.12.2013

Peşin ödenen diğer giderler

521

1.043

Toplam

521

1.043

31.12.2014

31.12.2013

Peşin ödenen vergi ve fonlar

2.228.830

2.598.437

Toplam

2.228.830

2.598.437

Peşin ödenen sigorta giderleri
Peşin ödenen diğer giderler
Toplam

Peşin ödenmiş giderler – Uzun vadeli

Ertelenmiş gelirler – Kısa vadeli
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
Ertelenmiş gelirler – Uzun vadeli
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
17. CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR VE BORÇLAR
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

18. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
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19. MADDİ DURAN VARLIKLAR
31.12.2013

Giriş

Çıkış

31.12.2014

Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

1.631.395
3.695.360
471.505
13.179.623
3.094.829

-889.224
229.480
10.254
99.840

-(6.216)
(70.940)
---

1.631.395
4.578.368
630.045
13.189.877
3.194.669

Toplam

22.072.712

1.228.798

(77.156)

23.224.354

Binalar amortismanı (-)
Tesis, makine ve cihazlar amortismanı (-)
Taşıtlar amortismanı (-)
Demirbaşlar amortismanı (-)
Özel maliyetler amortismanı (-)

349.800
2.567.292
415.369
13.072.082
2.531.982

32.827
477.868
45.855
33.863
179.019

-(6.216)
(70.940)
---

382.627
3.038.944
390.284
13.105.945
2.711.001

Toplam

18.936.525

769.432

(77.156)

19.628.801

Net Tutar

3.136.187

3.595.553

31.12.2012

Giriş

Çıkış

31.12.2013

Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

1.631.395
3.305.031
555.105
13.269.143
3.019.887

-538.810
-22.488
183.789

-(148.481)
(83.600)
(112.008)
(108.847)

1.631.395
3.695.360
471.505
13.179.623
3.094.829

Toplam

21.780.561

745.087

(452.936)

22.072.712

Binalar amortismanı (-)
Tesis, makine ve cihazlar amortismanı (-)
Taşıtlar amortismanı (-)
Demirbaşlar amortismanı (-)
Özel maliyetler amortismanı (-)

316.973
2.293.517
404.698
13.148.610
2.440.108

32.827
403.582
51.078
35.417
185.054

-(129.807)
(40.407)
(111.945)
(93.180)

349.800
2.567.292
415.369
13.072.082
2.531.982

Toplam

18.603.906

707.958

(375.339)

18.936.525

Net Tutar

3.176.655

3.136.187

Cari yıl amortisman giderleri 769.432 TL olup (2013: 707.958 TL), tamamı genel yönetim giderlerine dahil
edilmiştir (Dipnot 35).
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(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
20. HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN
KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
21. ÜYELERİN KOOPERETİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL
ARAÇLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
22. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31.12.2013

Giriş

Çıkış

31.12.2014

Haklar

2.217.171

1.224.319

--

3.441.490

Toplam

2.217.171

1.224.319

--

3.441.490

Haklar amortismanı (-)

977.823

608.598

--

1.586.421

Toplam

977.823

608.598

--

1.586.421

Net Tutar

1.239.348

1.855.069

31.12.2012

Giriş

Çıkış

31.12.2013

Haklar

1.379.271

852.605

(14.705)

2.217.171

Toplam

1.379.271

852.605

(14.705)

2.217.171

Haklar amortismanı (-)

679.463

303.020

(4.660)

977.823

Toplam

679.463

303.020

(4.660)

977.823

Net Tutar

699.808

1.239.348

Cari yıl itfa payı giderlerinin tamamı 608.598 TL olup (2013: 303.020 TL) , tamamı genel yönetim giderlerine
dahil edilmiştir (Dipnot 35).
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23. ŞEREFİYE
Grup’un konsolide finansal tablolarında konsolidasyona dahil Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
A.Ş.’nin iktisabı sırasında oluşan pozitif şerefiye tutarı 127.297 TL’dir (31.12.2013: 127.297 TL).
24. MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
25. İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
26. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
27. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Haberleşme gider karşılığı
Rafet Tunaboylu hisse ve temettü karşılığı
BİST, MKK ve Takasbank giderleri
Eksi overall karşılıkları (*)
Müşteri komisyon iadeleri karşılığı
Vergi cezaları ile ilgili gider karşılıkları (**)
Diğer gider karşılıkları
Toplam

31.12.2014

31.12.2013

25.277
211.597
75.311
-952.403
298.143
297.044

22.618
120.908
53.244
360.454
400.215
-133.454

1.859.775

1.090.893

(*) 31.12.2013 borçlu hesap bakiyeleri teminatsız kalan hesaplar için ayrılan gider karşılığıdır. Henüz tahsil
imkanı ortadadan kalkmamış fakat takipte olan alacaklar için gider karşılığı ayrılmaktadır.
(*) 31.12.2014 tarihi itibariyle BA/BS formlarının vergi dairesine gönderilmemesi nedeniyle kesilen vergi
cezası ile ilgili karşılıklardır. Konuyla ilgili Grup tarafından dava açılmış olup, yasal süreç devam etmektedir.
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27. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Grup’u konu eden dava ve ihtilaflar hakkında açıklama aşağıdaki
gibidir:
a)

Grup tarafından açılmış ve devam eden dava ve icra takipleri:

Dava/İcra Konusu
Alacak (*)
Maddi Tazminat (**)
Özel Usulsüzlük Cezası İptali
(***)
Toplam
b)

31.12.2014
Dava/İcra Sayısı
Tutar
20
332.064
2
1.936.700

31.12.2013
Dava/İcra Sayısı
Tutar
17
289.952
2
1.936.700

15

127.360

--

--

37

2.396.124

19

2.226.652

Grup aleyhine açılmış ve devam eden dava ve icra takipleri:

Dava/İcra Konusu
Alacak
Kıdem Tazminatı
Toplam

31.12.2014
Dava/İcra Sayısı
1
3
4

Tutar
1.500
38.000
39.500

31.12.2013
Dava/İcra Sayısı
1
2
3

Tutar
10.000
25.000
35.000

(*) Alacak davaları icra takiplerinden oluşmaktadır. Toplam alacak tutarın tamamını karşılayacak şekilde kısa
ve uzun vadeli şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır.
(**) Geçmş dönemlerde eski Grup personelinin yaptığı işlemlerden dolayı suistimale maruz kalan bazı
yatırımcılara, hukuki süreç beklenmeden yatırdıkları paraları Grup tarafından iadesi yapılmıştır. Bu iadelerin
tazmini için de işlemi yapan eski Grup personeline Grup tarafından 1.936.700 TL tutarında 2013/435 esas nosu
ile maddi tazminat davası açılmıştır. Dava devam etmekte olup, bir kısmı için alacak senedi alınmıştır.
(***) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148 ve 149. maddeleri ile BA, BS formlarının düzenlenmesine ilişkin
çıkarılan genel tebliğlere göre bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden satın aldığı
mal/hizmetlerin tutarları toplamı (KDV Hariç) belli bir tutarın üzerinde olması halinde bu alışları için Form BA,
aynı şekilde satışları için Form BS düzenleyerek alım satımlarını vergi dairesine bildirmek yükümlülüğü
bulunmaktadır. Vergi dairesi, söz konusu formların verilmediği iddiasıyla toplam 127.360 TL özel usulsüzlük
cezası kesmiştir. Ana Ortaklık kesilen bu cezaya karşılık özel usulsüzlük cezası iptal davası açmıştır. Davanın
Ana Ortaklık lehine sonuçlanması beklenmektedir.
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27. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Gayri Nakdi Yükümlülükler
Verilen Teminat Mektupları

31.12.2014

31.12.2013

Sermaye Piyasası Kurulu
Takasbank
Borsa İstanbul A.Ş.
BPP Teminatı
VİOP
Diğer

2.072.380
46.288.000
21.879.600
6.250.000
-182.237

2.072.380
44.438.000
17.425.000
6.250.000
10.000
187.837

Toplam

76.672.217

70.383.217

Ana ortaklık ve Türkiye’de aracı kurum ve portföy yönetimi alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine
İlişkin Esaslar Tebliği’ne (‘’Seri: V, No:34 sayılı Tebliğ’’) uygun olarak sermayelerini tanımlamakta ve
yönetmektedir. Grup, 31.12.2014 ve 2013 itibariyle ilgili sermaye yeterlilikleri gerekliliklerini yerine
getirmektedir.
Teminat-Rehin-İpotek
31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Grup’un teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
Grup Tarafından Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ)

31.12.2014

31.12.2013

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu tri'lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş
olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin
Borcunu temin amacıyla vermiş olduğu tri'lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen tri'lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
ii. B ve c maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
Lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu
TRİ'lerin toplam tutarı
Toplam

76.672.217

70.383.217

--

--

----

----

--

--

-76.672.217

-70.383.217

Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31.12.2014 tarihi itibariyle %82’dir
(31.12.2013: %78).
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28. TAAHHÜTLER
31.12.2014 tarihi itibariyle Grup’un 200.000 TL tutarında sermaye taahhüdü bulunmaktadır. 22.12.2014 tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Grup’un iştiraki olan Zen Enerji A.Ş.’nin sermayesinin 5.000.000 TL’ye
çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirket’in %20 olan ortaklık payı değişmeden bu sermaye artırımlarına payı
oranında iştirak etmiştir. Grup’un pay adedi 1.000.000’a çıkmış olup, 200.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdü
Zen Enerji Yönetim Kurulu’nun daha sonra belirleyeceği bir tarihte ödenecektir.
29. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalara ilişkin borçlar
31.12.2014

31.12.2013

Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

614.420
372.513

88.716
284.927

Toplam

986.933

373.643

31.12.2014

31.12.2013

323.041

269.925

31.12.2014

31.12.2013

1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karşılık (Dipnot 35)
Dönem içinde iptal edilen karşılık (-)

269.925
95.247
(42.131)

171.864
105.034
(6.973)

Toplam

323.041

269.925

31.12.2014

31.12.2013

2.434.563

2.099.789

Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalara ilişkin karşılıklar

Kullanılmayan izin hakları
Kullanılmayan izin hakları karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalara ilişkin karşılıklar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli
nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25
kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60
yaş) personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır.
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29. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı,
Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü
değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Grup’un
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran (%)

31.12.2014

31.12.2013

0,77
100

2,10
100

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki
beklenen reel oranı ifade eder.
Bu nedenle, 31.12.2014 tarihi itibariyle, ekli konsolide finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin,
çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek
hesaplanmaktadır.
Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalara ilişkin karşılıklar (Devamı)
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Kıdem
tazminatı tavanı genelde altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3.541,37 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır
(01.01.2014 – 3.254,44 TL).
Sonuç olarak, 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Grup’un personelinin gelecekteki emekliliğinden
kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılık, bugünkü değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli
konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
Kıdem Tazminatı Karşılığı

31.12.2014

31.12.2013

1 Ocak
Cari dönem hizmet maliyeti (Dipnot 35)
Faiz maliyeti (Dipnot 35)
Dönem içinde ödenen
Aktüeryal kazanç / (kayıp) (Dipnot 39)

2.099.789
460.778
120.980
(12.518)
(234.466)

1.227.596
478.338
115.944
(83.980)
361.891

Toplam

2.434.563

2.099.789
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30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Niteliklerine göre giderler

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Personel giderleri
Kira giderleri
Veri iletişim giderleri
Amortisman giderleri
Haberleşme giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Bilgi, işlem ve yazılım giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Komisyon giderleri
Hisse borsa payı giderleri
Vadeli işlem borsası giderleri
Reklam giderleri
Diğer giderler

19.012.055
1.928.763
2.089.515
1.378.030
751.752
822.677
917.653
641.942
512.914
575.245
2.070.194
1.554.989
1.807.483
4.782.916

14.129.490
1.800.379
1.480.640
1.010.978
692.575
765.385
1.045.742
467.181
534.622
626.742
1.255.831
1.363.284
1.245.277
4.438.520

Toplam

38.846.128

30.856.646

31.12.2014

31.12.2013

Komisyon gelir tahakkukları

246.307

58.269

Toplam

246.307

58.269

31.12.2014

31.12.2013

Ödenecek vergi ve fonlar

1.258.834

614.265

Toplam

1.258.834

614.265

31. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar

Diğer duran varlıklar
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
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32. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Ödenmiş Sermaye

Adı Soyadı (Ticaret Ünvanı)
Erhan TOPAÇ
Gedik Holding A.Ş.
Hakkı GEDİK
Hülya GEDİK SADIKLAR
Vala GEDİK
Halka Arz Edilen Kısım (*)
Genel Toplam

31.12.2014
Pay Oranı(%) Pay Tutarı (TL)
35
19.656.000
--50
28.080.000
----15
8.424.000
100

56.160.000

31.12.2013
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı (TL)
35
16.380.000
21
9.828.000
13
6.259.500
13
6.259.500
2
1.053.000
15
7.020.000
100

46.800.000

Grup, kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL’dir ve her biri 1 TL değerinde
100.000.000 adet paya bölünmüştür. Grup’un çıkarılmış sermayesi ise 56.160.000 TL’dir. Bu sermaye, her biri
1TL kıymetinde 56.160.000 adet hisseye ayrılmıştır. Grup’un 12.08.2014 tarih ve 1293 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 06.08.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına göre, 100.000.000 TL kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde bulunan 46.800.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıl karlarından
karşılanarak 9.360.000 TL artırılarak 56.160.000 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir.
Grup’un mevcut kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL' den 100.000.000 TL' ye çıkarılmasına ilişkin yaptığı
başvuruya Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2196 - 9400 sayılı
kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 26.09.2012 tarih B21.0.İTG.0.03.01.00/431.02-49364-1003377-7565 - 6400 sayılı kararı ile izin verilmiştir.
Ödenmiş Sermaye (Devamı)
Grup, Yönetim Kurulu’nun 29.08.2013 tarihli toplantısında, Ana Ortaklık hisselerinin %9’una sahip olan Halil
Kaya Gedik’in 4.212.000 TL'yi temsil eden 4.212.000 adet hissesinin veraset ilamında belirtildiği şekilde 3/8'
inin (1.579.500 adet) Hakkı GEDİK' e intikaline, 3/8' inin (1.579.500 adet) Hülya Gedik Sadıklar' a intikaline,
2/8'inin (1.053.000 adet) Vala Gedik' e intikal ettirilmesine ve Ana Ortaklık pay defterine işlenmesine karar
vermiştir. Söz konusu değişiklik, SPK’nun 2013/33 sayılı haftalık bülteninde de ilan edildiği şekliyle Kurul
kayıtlarına alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun 20.12.2013 tarih ve 2013/42 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen en son pay
devirleri sonucunda da Gedik Holding A.Ş., Hülya Gedik Sadıklar ve Vala Gedik’e ait payların tamamı Hakkı
Gedik’e devredilmiş ve bu devir 08.01.2014 tarih ve 1246 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.
Paylara ilişkin primler
31.12.2014

31.12.2013

Hisse Senedi İhraç Primi

339

332

Toplam

339

332
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32. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Önceki dönem karlarından kanun veya sözleşme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle ayrılmış yedeklerdir.
Yasal Yedekler
Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Grup’un ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya
kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır.
İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek
için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Grup’un yasal kayıtlarına göre :
31.12.2014

31.12.2013

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

6.929.067

5.901.843

Toplam

6.929.067

5.901.843

31.12.2014

31.12.2013

Olağanüstü Yedekler
Geçmiş Yıl Kar/(Zararları)

11.136.363
1.032.432

22.064.679
4.858

Toplam

12.168.795

22.069.537

Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)

Kar Dağıtımı
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 01.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu
Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir
dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen
şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem
finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar payı avansı dağıtılabilecektir.
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32. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri
için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi
sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere
kardan pay dağıtılamaz.
28.05.2014 tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı uyarınca, Grup 31.12.2013 tarihinde sona
eren hesap döneminde elde konsolide kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 10.040.009 TL
ana ortaklık net dönem karından kanunen ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan 7.020.000 TL
tutarındaki temettünün nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. İlgili temettü ödemesi, 11.06.2014 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Grup’un azınlık paylarına ilişkin detayı 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
Azınlık Payları

31.12.2014

31.12.2013

Dönem Başı
İlaveler / (Azalışlar)
Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) Payı

4.474.427
(472.866)
140.133

3.707.599
848.498
(81.670)

Dönem Sonu

4.141.694

4.474.427

31.12.2014

31.12.2013

Diğer sermaye yedekleri

3.750.000

--

Toplam

3.750.000

--

Diğer sermaye yedekleri

Grub’un bağlı ortaklığı olan Marbaş Menkul Değerler A.Ş., 15.10.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
ile 24.06.2014 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtilen 5.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımı
karara bağlanmıştır. Buna göre söz konusu sermaye artırımının nakit olarak karşılanmayan 3.750.000 TL
tutarındaki kısmı Ana Ortaklık tarafından diğer sermaye yedekleri hesabında takip edilmiştir.
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33. HASILAT
01.01.31.12.2014
852.718.376
7.063.147
-968.659.287
85.389.378
749.701.595
149.735
7.877.962

01.01.31.12.2013
349.769.855
6.919.790
488.140
451.922.603
11.003.105
832.121.086
143.765
11.466.283

2.671.559.480

1.663.834.627

37.487.128
96.582

29.430.855
188.429

37.583.710

29.619.284

(6.258.161)

(5.015.788)

2.702.885.029

1.688.438.123

Diğer Faaliyetlerden Faiz ve Vadeli İşlem Gelirleri, net
Kaldıraçlı işlemler

5.674.413

3.918.476

Toplam

5.674.413

3.918.476

471.804
11.597.664
(117.278)
1.172
--

100.980
13.157.938
33.947
(715.255)
1.228

4.689
27.688
17.487
12.003.226

24.529
-15.701
12.619.068

2.720.562.668

1.704.975.667

Satış Gelirleri
Hisse Senetleri
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Hazine Bonosu Repo
VİOP
Yatırım fonu
Özel kesim tahvil bono
Toplam
Hizmet Gelirleri, (net)
Aracılık Komisyon Gelirleri
Portföy Yönetim Komisyon Geliri
Toplam
Satış iadeleri (-)
Müşterilere komisyon iadeleri (-)
Genel Toplam

Diğer Faaliyetlerden Diğer Gelir / (Giderler),net
Temettü gelirleri
Faiz gelirleri
VİOP değer artışları / (azalışları), net
Hisse senedi gerçekleşmemiş değer artışları / (azalışları), net
Devlet tahvilleri gerçekleşmemiş değer artışları / (azalışları), net
Özel kesim tahvil ve bonoları
gerçekleşmemiş değer artışları / (azalışları), net
BPP işlemleri gerçekleşmemiş değer artışları / (azalışları)
Diğer
Toplam
Toplam Hasılat
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33. HASILAT (Devamı)

Satışların Maliyeti (-)
Hisse Senetleri (-)
Devlet Tahvili (-)
Hazine Bonosu (-)
Devlet Tahvili Repo (-)
Hazine Bonosu Repo (-)
VİOP (-)
Yatırım Fonu (-)
Özel kesim tahvil bono (-)
Toplam Satışların Maliyeti
BRÜT KAR / (ZARAR)
34. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

(851.285.934)
(7.049.053)
-(968.300.247)
(85.358.644)
(750.345.931)
(148.809)
(7.745.373)

(350.256.265)
(6.734.231)
(473.555)
(451.818.000)
(11.000.000)
(831.451.650)
(142.773)
(11.242.124)

(2.670.233.991) (1.663.118.598)
50.328.677

41.857.069
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35. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GİDERLERİ

Genel Yönetim Giderleri

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Personel giderleri
Kira giderleri
Veri iletişim giderleri
Sosyal giderler
Amortisman giderleri (Dipnot 19-22)
Haberleşme giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Bilgi, işlem ve yazılım giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Elektrik ve ısınma giderleri
Mahkeme ve noter giderleri
Kıdem tazminatı karşılığı (Dipnot 29)
Danışmanlık giderleri
Kırtasiye giderleri
Bakım onarım giderleri
Eğitim giderleri
İzin karşılığı (Dipnot 29)
Bina yönetim giderleri
Tescil ve ilan giderleri
Teminat giderleri
Sigorta giderleri
Küçük demirbaş giderleri
Ortak giderlere katılma
Komisyon giderleri
Aidat giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Şüpheli alacak karşılığı (Dipnot 11)
Diğer giderler

19.012.055
1.928.763
2.089.515
87.250
1.378.030
751.752
822.677
917.653
641.942
512.914
345.021
211.233
569.240
776.756
145.305
277.499
54.234
53.116
98.238
4.447
48.492
67.546
46.355
90.701
562.743
47.877
60.057
-979.413

14.129.490
1.800.379
1.480.640
53.639
1.010.978
692.575
765.385
1.045.742
467.181
534.622
347.761
269.042
594.282
589.831
134.161
296.612
39.178
105.034
117.876
12.894
38.092
67.661
90.630
81.044
603.506
36.400
36.369
29.594
543.154

Toplam

32.580.824

26.013.752
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35. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GİDERLERİ (Devamı)
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Hisse borsa payı giderleri
Vadeli işlem borsası giderleri
Reklam giderleri
Takasbank giderleri
MKK giderleri
BİST giderleri
Halka arz giderleri
Satış gider ve zararları
Pazarlama komisyon giderleri
Tahvil borsa payı giderleri
Aracı kurum birlik aidatları
Yatırımcı tazmin merkezi
Kayıtta kalma ücreti
Diğer giderler

2.070.194
1.554.989
1.807.483
136.026
3.026
47.604
185.252
66.888
12.502
21.401
48.857
131.052
-180.030

1.255.831
1.363.284
1.245.277
31.056
3.722
90.056
270.658
198.344
23.236
11.835
39.017
195.452
29.704
85.422

Toplam

6.265.304

4.842.894

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Konusu kalmayan karşılıklar
SWAP gelirleri
Sigorta tazminat geliri
Komisyon gelirleri
Eksi overall iptal karları
Kur farkı gelirleri
Data ekranı kullanım ücretleri
Danışmanlık gelirleri
Diğer

541.916
93.082
-12.656
202.929
5.748.063
116.337
1.518.240
357.723

83.068
85.848
103.578
14.281
374.668
2.911.981
121.245
765.086
600.383

Toplam

8.590.946

5.060.138

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Yoktur (01.01. - 31.12.2013: Yoktur).
36. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas faaliyetlerden diğer gelir
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36. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER (Devamı)
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Kur farkı giderleri
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı (Dipnot 7)
Stopaj kesintileri
Diğer

5.380.007
255.785
-299.053

2.181.863
-66.911
19.301

Toplam

5.934.845

2.268.075

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Finansal varlık değer artışı
İştirak satış karı
Maddi duran varlık satış gelirleri

3.573.339
---

5.019.139
319.422
17.619

Toplam

3.573.339

5.356.180

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Finansal varlık değer azalışı
Maddi duran varlık satış zararları

3.754.081
--

4.938.497
27.030

Toplam

3.754.081

4.965.527

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Faiz geliri
Diğer

4.932.004
--

4.965.794
14.687

Toplam

4.932.004

4.980.481

Esas faaliyetlerden diğer giderler

37. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

38. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ

Finansman Gelirleri
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38. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ (Devamı)
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Faiz giderleri
Finansman bonosu faiz gideri
Teminat mektubu komisyonu
Diğer

4.022.919
785.331
-136.022

1.934.169
2.691.994
213.783
10.973

Toplam

4.944.272

4.850.919

Finansman Giderleri

39. DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
TMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gelir tablosunda muhasebeleştirilmesine izin
vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde
“Diğer Kazanç/ (Kayıplar)” hesabında muhasebeleştirilmiştir.

Açılış
Aktüeryal kazanç/(kayıplar) (Dipnot 29)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri) (Dipnot 41)
Toplam

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

575.565
(234.466)
47.740

286.334
361.891
(72.660)

388.839

575.565

40. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
Oran (%)
Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (Orya Organik)
Toplam

49%

31.12.2014 Oran (%) 31.12.2013

4.410.000
4.410.000

--

---

31.12.2014 tarihi itibariyle finansal tablolarda yer alan tutar, Grup’un elinde bulundurduğu paylara ait gerçeğe
uygun değeri ifade etmektedir. İştirak edilen Orya Organik’in satışı için 30.12.2014 tarihinde Yönetim Kurulu
tarafından karar alınmış olması, 30.12.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda özel durum
açıklaması yapılmış olması ve satışa dair niyet mektubu imzalanmış olması sebebiyle iştirak satış amaçlı elde
tutulan varlık olarak sınıflandırılmıştır. Grup yönetimi iştirakin maliyet değerinin gerçeğe uygun değerini
yansıttığını düşünmektedir ( Dipnot 7).
Orya Organik’in 31.12.2014 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolarına göre,
özkaynak tutarı 665.452 TL, aktif toplamı 9.869.982 TL, net dönem zararı 1.628.279 TL’dir.
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41. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 31.12.2014 tarihi itibariyle % 20 (2012: % 20)’dir. Bu oran, kurumların
ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında
yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri
%15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
14’üncü gününe kadar beyan edip 17’inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla
ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden
mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25’ inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine
yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek
vergi miktarları değişebilir.
Yatırım Ortaklıklarında Vergilendirme
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-d/1 istisnalar maddesi gereğince Menkul Kıymetler Yatırım Fonları ve
Ortaklıkları’nın ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-d/3 istisnalar maddesi gereğince Girişim Sermayesi
Yatırım Fonları ve Ortakları’nın portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Kurumlar Vergisi’nden
müstesnadır. Bundan dolayı finansal tablolarda kurumlar vergisi karşılığı ve ertelenmiş vergi karşılığı
hesaplanmamıştır (2013: Yoktur).
Ancak, Gelir Vergisi Kanunu’na 5281 sayılı kanunla eklenen ve 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen
gelirlere uygulanacak olan Geçici 67. maddenin 8. bendine göre; Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan
menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisi’nden istisna
edilmiş olan portföy kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın %15 oranında vergi tevkifatına tabi tutulur. Bu
defa 23.07.2006 tarihinde yayınlanan 2006/10731 sayılı kararname ile yatırım fon ve ortaklıkları
bünyesindeki stopaj oranı 01.10.2006 tarihinden geçerli olmak üzere “0” olarak belirlenmiştir. Bu nedenle
cari dönem vergi gideri bulunmamaktadır (2013: Yoktur).
31.12.2014

31.12.2013

Cari dönem vergi karşılığı
Peşin ödenmiş vergi (-)

2.964.449
(260.078)

3.252.668
--

Toplam

2.704.371

3.252.668
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41. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Dönem ait kurumlar vergisi karşılığı (-)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)

(2.964.449)
39.275

(3.252.668)
61.646

Toplam

(2.925.174)

(3.191.022)

Ertelenmiş Vergi
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS/TFRS’ye göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas mali
tablolar ile TMS/TFRS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmaktadır. Ertelenmiş vergi oranı %20 (2013: %20) ’dir.
Ertelenmiş Vergi (Devamı)
Geçici Farklar
31.12.2014 31.12.2013

Ertelenmiş Vergi
Varlıkları/
(Yükümlülükleri)
31.12.2014 31.12.2013

Ertelenen Vergi Varlıkları
Menkul kıymet değer azalışları
İzin Karşılığı
Kıdem Tazminatı Düzeltmesi
Şüpheli alacak karşılığı
Önceki Döneme Ait Finansal Varlık Değer Artışı İptali
Ertelenmiş finansman gideri
Faiz tahakkukları

2.880
6.290
2.424.725
--16.275
8.905

4.660
-2.095.210
120
2.245
13.105
12.655

576
1.258
484.945
--3.255
1.781

932
-419.042
24
449
2.621
2.531

Toplam

2.459.075

2.127.995

491.815

425.599

Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Kayıtlı
Değerleri ile Vergi Matrahları Arasındaki Fark
Kur Farkı Geliri
Faiz Geliri
Menkul Kıymet Değer Artışları

(1.398.375) (1.010.100)
--(875)
(2.530)
(165)
(13.380)

(279.675)
-(175)
(33)

(202.020)
-(506)
(2.676)

Toplam

(1.399.415) (1.026.010)

(279.883)

(205.202)

211.932

220.397

Ertelenmiş Vergi Varlık / (Yükümlülük)
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41. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Ertelenmiş Vergi (Devamı)
31.12.2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri)
hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

Dönem başı
Dönem vergi geliri/(gideri)
Dönem vergi geliri/(gideri)- diğer kapsamlı gelir

220.397
39.275
(47.740)

86.091
61.646
72.660

Dönem sonu

211.932

220.397

01.01.31.12.2014

01.01.31.12.2013

10.880.333
56.160.000
0,1937

11.203.349
46.800.000
0,2394

42. PAY BAŞINA KAZANÇ

Ana Ortaklık Net Dönem Karı / (Zararı)
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi
Hisse Başına Kar/(Zarar) (TL)
43. PAY BAZLI ÖDEMELER
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
44. SİGORTA SÖZLEŞMELERİ
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).
45. TÜREV ARAÇLAR
Yoktur (31.12.2013: Yoktur).

46. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal Risk Faktörleri
Grup’un finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri faiz oranı riski, likidite riski, kur riski ve kredi
riskidir.
Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Hali
hazırda Grup genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması bulunmamaktadır.
Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber Grup yönetimi aldığı kararlar ve uygulamaları ile
riski yönetmektedir.
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46. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Likidite risk yönetimi
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi
kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle
düşürülmektedir. Grup, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını
sağlayarak, likidite riskini yönetmektedir. 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle Grup’un likidite
yükümlülüğü aşağıdaki gibidir.
31.12.2014
Sözleşme
uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Defter Değeri

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

1-5 yıl
arası (III)

3-12 ay
arası (II)

353.055.400

353.055.400

328.332.979

24.715.072

7.349

63.123.210

63.123.210

38.408.138

24.715.072

--

289.534.440

289.534.440

289.534.440

--

--

397.750

397.750

390.401

--

7.349

31.12.2013
Sözleşme
uyarınca vadeler

Defter Değeri

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı

3 aydan
kısa (I)

1-5 yıl
arası
(III)

3-12 ay
arası (II)

(=I+II+III+IV)
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar

185.736.892

185.736.892

160.785.182

24.944.361

7.349

60.950.902

60.950.902

36.006.541

24.944.361

--

124.751.726

124.751.726

124.751.726

--

--

34.264

34.264

26.915

--

7.349
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46. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Kredi Riski

Alacaklar
31.12.2014
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
İlişkili
Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Diğer Taraf

21.444 242.701.610
-- 242.699.446

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

Bankalardaki
Mevduat

-- 1.475.839
--

21.444 242.699.446

Vadesine
Üç Aydan
Az Kalmış
Özel
Sektör ve
Para
Kamu
Piyasasından
Kesimi
Alacaklar
Tahvilleri

Satış
Amacıyla
Elde
Tutulan
Varlıklar

Finansal
Yatırımlar

176.125.685

8.362.138

756.638

4.410.000 14.756.240

--

--

--

--

1.475.839

176.125.685

8.362.138

756.638

4.410.000 14.756.240

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-------

2.164
2.164
-323.274
(323.274)
--

-------

-------

-------

-------

-------

-------

62

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12. 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
46. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Kredi Riski (Devamı)

Alacaklar
31.12.2013
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
İlişkili
Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri

Diğer
Taraf

İlişkili
Taraf

Para
Bankalardaki Piyasasından
Mevduat
Alacaklar

Diğer
Taraf

20.426 136.592.922

--

902.766

107.069.643

8.547.461

-- 136.590.758

--

--

--

--

20.426 136.590.758

--

902.766

107.069.643

Vadesine
Üç Aydan
Az Kalmış
Özel
Sektör ve
Kamu
Finansal
Kesimi
Tahvilleri Yatırımlar
1.997.922

7.635.405

8.547.461

1.997.922

7.635.405

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.164

--

--

--

--

--

--

- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

--

2.164

--

--

--

--

--

--

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

--

--

--

--

--

--

--

--

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

--

324.292

--

--

--

--

--

--

- Değer düşüklüğü (-)

--

(324.292)

--

--

--

--

--

--

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

--

--

--

--

--

--

--

--
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46. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Kur Riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan
kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle
yabancı para cinsinden varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir;

Döviz cinsinden varlıklar
Döviz cinsinden yükümlülükler

31.12.2014

31.12.2013

24.573.940
(23.973.896)

17.828.874
(9.675.204)

600.044

8.153.670

Faiz riski
Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Grup’un faize duyarlı varlıkları üzerinde
meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal
araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Grup’un faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini
doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle
yönetilmektedir. Grup’un bilançosunda finansal varlık olarak sınıfladığı devlet tahvilleri sabit faiz oranlı
olduğundan faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır.
Faiz Pozisyonu Tablosu

Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan varlıklar
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler

Cari Dönem

Önceki Dönem

2.448.475
--

7.209.780
--

63.123.210

60.950.902

--

--

Grup’un bilançosunda finansal varlık olarak sınıfladığı kamu ve özel kesim tahvilleri sabit faiz oranlı
olduğundan faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır. 31.12.2014 ve 31.12.2013
tarihleri itibariyle Grup’un yaptığı analizlere göre TL faiz oranları 100 baz puan artması veya azalması
durumunda, diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla, 2.347.528 TL (31.12.2013: 7.143.545 TL)
tutarındaki sabit faizli tahvil ve bonolarının rayiç değerinde ve Grup’un net dönem karı/zararında 8.539
TL (31.12.2013: 14.653 TL) azalış veya 8.440 TL (31.12.2013: 14.561TL) artış oluşmaktadır.
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46. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Fiyat riski
Grup, portföyünde bulunan hisse senetlerinde meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin yol açacağı hisse
senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibariyle BİST’de işlem gören bu hisselerde
%10’luk bir artış/azalış olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda, Grup’un net
kar/zararında 941.680 TL artış /azalış oluşmaktadır (31.12.2013: 636.037 TL’dir).
Piyasa riski
Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun
değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir.
Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir. Grup
faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve hisse
senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Grup menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek
önceki yılda olduğu gibi, maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında günlük
olarak takip etmektedir. Yönetim Kurulu’nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler
ve limitler belirlenmekte, menkul kıymet portöyü, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede
yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim
göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.
47. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇECESİNDEKİ AÇIKLAMAMLAR)
Defter değeri

Gerçeğe uygun
değeri

185.244.461

185.244.461

Ticari alacaklar

18.365.274
242.723.054

18.409.602
242.723.054

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer finansal yükümlülükler

63.123.210
289.534.440
2.964.449

63.123.210
289.534.440
2.964.449

31.12.2014
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar
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47. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇECESİNDEKİ AÇIKLAMAMLAR)

Defter değeri

Gerçeğe uygun
değeri

118.746.560

118.746.560

Ticari alacaklar

19.510.203
136.564.965

19.502.330
136.564.965

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer finansal yükümlülükler

60.950.902
124.751.726
3.252.668

60.950.902
124.751.726
3.252.668

31.12.2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
•

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için
aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.

•

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.

•

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmiştir.

31.12.2014

Seviye 1

Seviye 2

1.691.837
9.416.803
--531.533

------

--

--

Seviye 3

Toplam

Finansal Varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar
- Özel ve kamu kesimi tahvil senet ve bonoları
- Hisse senetleri
- Satış amacıyla elde tutulan varlıklar
- Finansal yatırımlar
- Diğer menkul kıymetler
Finansal yükümlülükler

-- 1.691.837
-- 9.416.803
4.410.000 4.410.000
544.215 544.215
-- 531.533
--

--
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47. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇECESİNDEKİ AÇIKLAMAMLAR) (Devamı)
31.12.2013

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Toplam

7.209.780
6.360.372
-425.987

-----

--4.410.000
--

7.209.780
6.360.372
4.410.000
425.987

--

--

--

--

Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar
-Özel ve kamu kesimi tahvil senet ve bonoları
-Hisse senetleri
-İştirakler
-Diğer menkul kıymetler
Finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların (alım satım amaçlı finansal
varlıklar) raporlama tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer seviyesi birinci seviyedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıkların ve
finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar
kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler ve diğer finansal varlıklar dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen
finansal varlıkların rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz miktarda
olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal yükümlülüklerin rayiç değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı
varsayılmaktadır.
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48. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Gedik Yatırım Holding’in yatırım yapmayı planladığı ve “Yatırım Holdinge Dönüşüm” raporunda
belirttiği öncelikli sektörleri, finansal hizmetler, yenilenebilir enerji ile tarım ve gıda sektörleridir. Bu
kapsamda, Bağlı Ortaklık ve Ana Ortaklık Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 28.01.2015 tarihinde almış
oldukları ve KAP’da duyurusu yapılan karar kapsamında, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Gedik
Yatırım Holding A.Ş.’nin %87,95‘ne tekabül eden 8.795.113 adet payından, 3.957.800 adet B grubu
paylarını, Gedik Yatırım’ın geniş yetkili yatırım kuruluşu olarak etkinliğini artırmak amacıyla satışının
yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu paylar Grup ortaklarından Erhan Topaç tarafından satın alınması
planlanmıştır.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş., III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere
İlişkin Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ
uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenerek “kısmi yetkili aracı kurum” sıfatıyla faaliyetlerine devam etmek
üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur. Bu başvuru neticesinde yukarıda sıralanan
tüm yetki belgeleri, SPK’nın onayı doğrultusunda 21.01.2015 tarih ve 4 sayılı Yönetim Kururu kararı ile
iptal edilmiştir. SPK’nın 30.01.2015 tarih ve 113 sayılı yazısı ile Kısmı Yetkili Aracı Kurum Belgesi
gönderilmiştir.
01.01.2015 tarihi itibariyle Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onaylı yetki
belgeleri aşağıda sunulmaktadır:
-

02.01.2015 tarih ve 2 nolu Kısmi Yetkili Aracı Kurum Belgesi

23.02.2015 tarih ve 8 nolu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ortaklarından
Naciye Sibel Ertekin, Alparslan Ensari ve Şebnem Aydınoğlu’nun her birinin sahip olduğu ve kayıtlı
sermayenin 30,30 TL’sini temsil eden 30,30’ar adet pay olmak üzere toplam 90,90 adet payı Ana
Ortaklığa devrine karar verilmiştir.
49. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
50. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Yoktur.

