
30 yıllık süreçte ülkemiz çok badireler atlattı. 
Piyasalar darboğazları, Gedik Yatırım ise 
kuruluşunda DNA’sına yüklenen dayanıklılıkla tüm 
zorlukları aştı. Gedik Yatırım bu süreçte, liderlik 
hedefiyle hep emin adımlarla ilerledi ve durmadan 
ilerlemeye devam edecek. Hep uzun vadeli plan 
yapıyor, sürdürülebilirliği içselleştiriyoruz. Kısa 
mesafede değil, uzun bir maratonda ısrarla hatta 
inatla ilerlemek gerektiğini biliyoruz. Her şeye 
sıfırdan başlayıp, çok şey biriktirmiş ve başarmış bir 
organizasyonuz. 

Vizyonumuz ise çok net: Sektörde her alanda 
liderlik. Bunu gerçekleştirmek için her yıl sektör 
üzeri gelişim göstermek için çalışıyoruz. Bugün yeni 
bir 30 yılın başladığına, Gedik Yatırım ve sermaye 
piyasaları açısından her günün daha iyi bir geleceğe 
dönüşeceğine inanıyoruz. 
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Değerli	Paydaşlarımız,	

1991	 yılında	 sıfırdan	 başladığı	 yolculuğu	 boyunca	 Gedik	 Ya-
tırım;	 ülkemizdeki	 ve	 dünyadaki	 olumsuz	 dönemler	 de	 dahil	
olmak	 üzere,	 her	 zaman	 kararlılıkla	 büyüdü,	 insan	 kaynağına	
sürekli	yatırım	yaptı,	yenilikçi	anlayışıyla	değişti	ve	teknoloji	ile	
gelişti.	Finansal	 teknolojileri	kullanarak,	 farklı	çözümlerle	bize	
güven	duyan	yatırımcıların	yatırımlarını	kendi	yatırımımız	bildik.	
Sermaye	piyasalarında	her	alanda	lider	olma	vizyonuyla	çıktığı-
mız	yolda	emin	adımlarla	ilerlemeye	devam	ediyoruz.

160	binden	fazla	yatırımcının	17,7	milyar	TL’nin	üzerinde	finan-
sal	varlığına	ev	sahipliği	yapan	Gedik	Yatırım,	kâr	oranını	son	5	
senede	14	kat,	öz	sermayesini	de	6	kat	artırdı.	2021	yılı	sonu	
itibarıyla	548	milyon	TL	özsermayesiyle	de	sektörün	önde	ge-
len	yatırım	kuruluşları	arasında	yer	alıyor.	Gedik	Yatırım	olarak	
2018	yılından	itibaren	toplam	büyüklüğü	785	milyon	TL’ye	ya-
kın	9	halka	arzda	liderlik	ve	1	halka	arzda	eş	liderlik	yaptık,	son	
15	yılda	birçok	halka	arzda	ise	120’nin	üzerinde	konsorsiyumda	
yer	aldık.	

Türkiye’nin 29 farklı ilinde hizmet 
veren 44 şubemiz ve sayısı her gün 
artan 432 çalışanımızla, sektörde fark 
yaratan konumumuzla faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz.

Her	şey	hayal	etmekle	başlar.	Gedik	Yatırım	olarak,	kurulduğumuz	gün-
den	bu	yana	sektörde	liderlik	için	gece	gündüz	çalışıyoruz.	30 yılda geldi-
ğimiz nokta, gösterdiğimiz gelişim, bu hedefimizi gerçekleştirebilece-
ğimizi gösteriyor.	Gedik	Yatırım	olarak	liderliğe	giden	yolculuğumuzda;	
yatırımcı	ve	çalışan	memnuniyetini	ön	planda	tutan	politikalarıyla,	Ar-Ge	
çalışmalarıyla,	geliştirdiğimiz	inovasyon	projeleriyle,	çalışanlarımızın	ge-
lişimine	katkı	sağlayacak	eğitim	destekleriyle,	potansiyelinin	farkına	er-
ken	vardığımız	fintech	ve	start-up	yatırımlarımızla	yine	kararlılıkla	geliş-
meye	devam	edeceğiz.

29 ilde kaliteli 
hizmet sunuyoruz

Biz	pandemi	boyunca	“Önce	sağlık,	önce	insan”	dedik.	Çalışma	
imkanlarını	hızlı	 şekilde	 tesis	ederek	çalışanlarımızın	 sağlığını	
koruyacak	ve	işe	adaptasyonlarını	sağlayacak	düzenlemeleri	ve	
altyapı	 geliştirmelerini	 devreye	 aldık.	 Bu	 dönemde	 teknolojik	
altyapımızı	 geliştiren	 projelerle	 iş	 yapış	 şekillerimizi	 yeni	 dö-
neme	adapte	ettik	ve	yenilikçi	anlayışımızla	hem	çalışanlarımız	
hem	yatırımcılar	için	hayatı	kolaylaştırma	amacıyla	gelişimimizi	
sürdürdük.

Pandeminin	 değiştirdiği	 dünya	 düzeninde,	 çevik	 (agile)	 çalış-
ma	yöntemleri	ve	metotlarının	uygulanması,	karar	süreçlerinin	
hızlandırılması,	çalışanlarımıza	yatırım	yapılarak	donanımlı	hale	
getirilmesi	ve	esnek	iş	yerleri	ve	iş	güçleri	oluşturulması,	sağlık	
sigortasının	kapsamının	genişletilmesi,	 toplu	 taşıma	kullanımı	
yerine	taksi	ücreti	desteği	gibi	yenilikçi	insan	odaklı	İK	politika-
larımız	en	önemli	gündem	maddelerimiz	oldu.	

Şube ağımız genişlemeye devam etti 
2021	yıl	 sonu	 itibarıyla	Türkiye’nin	29	 farklı	 ilinde	hizmet	 ve-
ren	44	şubemiz	ve	432	çalışanımızla	sektörde	fark	yaratan	ko-
numumuzla	 faaliyetlerimizi	 sürdürüyoruz.	 Yaygın	 fiziki	 hizmet	
ağımızı	 genişletirken,	 tüm	 temas	 noktalarımızda	 teknoloji	 ve	
dijitalleşme	 eksenindeki	 yatırımlarımızı	 da	 ivmelendirerek	 ar-
tırıyoruz.	 Sektörünün	 en	 iyilerinden	 oluşan	 insan	 kaynağımızı	
sayısal	olarak	büyütürken	çalışanlarımızı	geleceğe	hazırlayacak	
beceri	ve	yetkinliklerle	donatmak	için	gelişim	olanaklarımızı	ar-
tırıyoruz.	Genç	yeteneklere	kariyer	 imkânı	yaratmaya,	çalışan-
larımızın	gelişimine	odaklanarak	onlara	yatırım	yapmaya	özen	
gösteriyoruz.

Türkiye	 sermaye	 piyasalarında	 işlem	 yapan	 yatırımcı	 sayısını	
artırmak	için	en	kritik	konu	sermaye	piyasalarına	kolay	erişim.	
Yatırım	kuruluşlarının	bulundukları	 illere	bakıldığında,	 il	nüfu-
suna	oranla	çalışan	sayısının	çok	az	olduğu	görülmektedir.	Hat-
ta	Türkiye’nin	hemen	hemen	yarısına	yakın	ilde	yatırım	kuruluşu	
bulunmamaktadır	veya	sayıca	çok	azdır.	Hesap	açılması	da	bu	
noktada	çok	zorlaşmaktadır.	Gedik	Yatırım’ın	özellikle	son	5	yıl-
dır	odaklandığı	en	önemli	konular;	dijitalleşme,	yatırımcı	odaklı	
hizmet	sunmak	ve	yatırımcıya	daha	fazla	dokunabilecek	yapıları	
kurmak	diyebilirim.	Bunun	için	de	merkezi	satış	ekibini	kurduk.	
Aynı	zamanda	şubeleşmeyi	geliştiriyoruz.	

Her	ne	kadar	gelişim	dijitalde	olacaksa	da	ülkemizin	doğası	ge-
reği	şubeleşmenin	de	önemli	olduğuna	inanıyoruz.	2021	yılında	
Bağdat	Caddesi	Private,	Etiler	Private,	Bandırma,	Çorlu,	Balıke-
sir	ve	Aydın	şubelerimizi	hizmete	açtık.	Şube	açılışlarımızın	yanı	
sıra,	uzaktan	hesap	açılış	süreçlerimizi	de	kurguladık	ve	hizme-
te	 hazır	 hale	 getirdik.	 2022	 yılı	 Şubat	 ayında	 yürürlüğe	 giren	
Aracı	Kurumlar	ve	Portföy	Yönetim	Şirketleri	Tarafından	Kulla-
nılacak	Uzaktan	Kimlik	Tespiti	Yöntemlerine	ve	Elektronik	Or-
tamda	Sözleşme	İlişkisinin	Kurulmasına	İlişkin	Tebliğ	 ile	artık	
yatırım	kuruluşlarının	da	mesafeli	bir	şekilde	hesap	açabilmeye	
başlamasıyla	 ilerleyen	 dönemde	 yatırımcı	 sayımızda	 belirgin	
artışlar	görmeyi	bekliyoruz.	

Önümüzdeki	dönemde	de	yatırımcıya	etkin	şekilde	dokunabi-
lecek,	 Gedik	 Yatırım	 markasını	 geliştirecek	 ve	 sektöre	 değer	
katacak	 uygulamalarla	 faaliyetlerimizi	 sürdüreceğiz.	 Mevcut	
şubelerimizi	nitelik	açısından	geliştirerek,	hizmet	ağını	şubeleri	
bulunmayan	illere	de	taşıyarak	ulaşılabilirliğini	ve	yaygınlaşma	
politikasını	 2021’de	 olduğu	 gibi	 2022’de	 de	 artırarak	 sürdür-
meyi	hedefliyoruz.

Kârlı büyümeye devam ediyoruz 
Gedik	Yatırım	olarak	özellikle	2021	yıl	 sonunda	yaşanan	fiyat	
hareketleriyle	birlikte	oluşan	yatırım	fırsatlarını	yatırımcılara	her	
alanda	anlatmaya	devam	ettik.	Geniş	ürün	yelpazemizle	hizmet	
vermeyi	sürdürdüğümüz	bu	dönemde	de	yatırımcı	sayımızı	ar-
tırmayı	başardık	ve	bakiyeli	yatırımcı	sayımızı	59	bin	seviyesine	
çıkardık.	Bu	 ivmeyle	birlikte	kredi	hacmimiz	geçen	yıla	oranla	
%127	 artışla	 922	 milyon	 TL	 seviyesine	 ulaştı.	 Bu	 büyümeyi	
akılcı	 planlamayla	 birlikte	 kârımıza	 yansıttık	 ve	 2021	 yılında	
240	milyon	TL	kâr	elde	ettik.	Sermayemizi	geçmiş	yıl	kârların-
dan	yaptığımız	artırımla	birlikte	252	milyon	TL’ye	yükselttik	ve	
özkaynak	kârlılığımız	da	%43,82	seviyesinde	gerçekleşti.

Sermaye piyasalarına inanıyoruz 
Gedik	Yatırım	olarak,	sektörümüze	olan	 inancımızı	artan	şube	
sayımızla,	artan	çalışan	sayımızla	ve	yaptığımız	teknolojik	altya-
pı	ve	şube	yatırımlarıyla	göstermekteyiz,	göstermeye	de	devam	
edeceğiz.	

Türkiye	sermaye	piyasalarında	bugün	sadece	2,5	milyonu	aşan	
mevcut	yatırımcılardan	pay	almak	için	değil,	potansiyelinin	20	
milyonun	üzerinde	olduğuna	inandığımız	pastayı	büyütmek	için	
çalışıyoruz.	Bu	yüzden	Gedik	Yatırım	olarak,	sürekli	teknolojiye	
yatırım	yapıyor,	insan	kaynağımızı	ve	şube	ağını	sürekli	genişle-
terek	daha	fazla	yeni	yatırımcıyı	sektöre	kazandırmak	için	uğra-
şıyoruz.	Gedik	Yatırım	markasıyla	hizmet	 verdiğimiz	 kanallara	
ek	olarak	yenilikçi	kanalların	sayısını	da	artırarak	hedef	kitlemi-
ze	yönelik	entegrasyon	projeleri	geliştiriyoruz.	

Yatırım	deneyimini	 teknoloji	 kullanımıyla	 üst	 seviyeye	 taşıyan	
Fintech	şirketleriyle	ortaklıklar	kuruyor	ve	bu	ortaklıklarımızın	
adedini	 önümüzdeki	 dönem	 artırmayı	 hedefliyoruz,	 sermaye	
piyasalarını	tabana	yaymayı	hedefliyoruz.

İnsan kaynağımıza çok değer veriyoruz
Gedik	Yatırım	olarak	30	yıl	boyunca	Türkiye	sermaye	piyasala-
rına	katkı	 sunmak	amacıyla	yüzlerce	sektör	çalışanının	gelişi-
mine	katkıda	bulunduk.	Geldiğimiz	noktada	sektördeki	toplam	
çalışan	sayısının	%7,29’luk	kısmının	Gedik	Yatırım	bünyesinde	
hizmet	 verdiğini	 söylemenin	gururunu	 yaşıyorum.	Başarılı	 so-
nuçların	 ancak	 nitelikli	 ekiplerle	 alınacağının	 bilinciyle	 insan	
kaynağımıza	yatırım	yapmayı	birincil	hedeflerimizden	biri	ola-
rak	görmeye	devam	ediyoruz.	

Dünyayı	 ve	 Türkiye’yi	 etkileyen	 pandemi	 döneminde	 de	 çalı-
şanlarını	ve	yatırımcılarını	koruyan,	odağına	 insanı	alan	yakla-
şımından	ödün	vermeyen,	yatırımcılarına	kesintisiz	ve	sorunsuz	
hizmet	vermeyi	sürdürmek	 için	çevik	bir	 tutumla	 iş	yapış	mo-
delini	güncelleyerek	hızlıca	adaptasyon	sağlayan	bir	şirket	ola-
rak	çalışanlarımızın	enerji	 ve	yaratıcılıklarını	ortaya	çıkaran	ve	
yeteneklerini	sergilemeye	uygun	bir	iş	ortamı	yaratarak,	kurum	 

Yurt	 içi	 ve	 yurt	 dışı	 piyasalardaki	 ürün	 çeşitliliğimiz	 ile	 hiçbir	
zaman	 piyasadaki	 mevcut	 ürünlerle	 yetinmeyip	 yatırımcılara	
çeşitli	yatırım	enstrümanlarıyla	 işlem	yapabilme	kolaylığı	sağ-
lamanın	 yanı	 sıra,	 yatırım	 danışmanlığı	 ve	 kurumsal	 finans-
man	hizmetleriyle	de	bireysel	ve	kurumsal	yatırımcılara	ihtiyaç	
duydukları	her	alanda	en	geniş	hizmetleri	sunuyoruz.	Artan	bir	
istihdam	yaratıyoruz.	Çalışmalarımızda	her	zaman	yenilikçi	 ve	
sonuç	odaklı	olmayı	prensip	edindik.	

2021	yılında,	sermaye	piyasalarındaki	30	senelik	deneyimimi-
zi	bir	üst	 seviyeye	çıkarmak	ve	ülkemizin	 ihtiyaç	duyduğu	ya-
tırımların	finansmanına	katkı	sağlamak	için	çıkmış	olduğumuz	
bu	yolculukta	BDDK’nın	yatırım	bankası	kuruluş	başvurumuzu	
onaylamasıyla	 önemli	 bir	 aşamayı	 tamamlamış	 bulunuyoruz.	
Finansal	hizmetlerin	gelişimine	nitelikli	değer	katarak	ülkemiz-
deki	güçlü	bankacılık	sistemini	ve	yatırım	bankacılığı	iş	model-
lerini	bir	üst	seviyeye	taşımak	vizyonuyla	çıktığımız	bu	yolda	ana	
hedefimiz	sektöre	öncülük	etmek	olacak.

Gedik	Yatırım	olarak	sadece	yurt	 içinde	değil,	 yurt	dışında	da	
yatırım	dünyasında	yenilikçi	ve	öncü	hizmetler	sunan	şirketler	
kurduk,	yatırımlar	yaptık.	Finansal	Teknolojilere	her	zaman	çok	
yakın	olduk,	olmaya	da	devam	edeceğiz.	Sadece	Gedik	Yatırım	
markasıyla	değil,	farklı	çözümlerle	de	yatırımcılara	en	iyi	hizme-
ti	vermeye	çalışacağız.	2021	yılında	yatırımımızı	açıkladığımız	
FinFree	ve	Bistock	bunlara	birer	örnek	ve	üstelik	daha	yeni	baş-
lıyoruz.	Zamanın	ilerisinde	düşünmeyi	kendimize	ilke	edinerek	
yeni	şirketler	kurmaya	ve	yeni	yatırımlar	yapmaya	devam	ede-
ceğiz.

Her zamanki gibi pandemide de çalışanlarımızın ve yatırım-
cıların yanında yer aldık
Yaşadığımız	ağır	salgın	sürecinden	sonra	tüm	dünyada	yapılan	
aşı	çalışmaları	ve	alınan	sıkı	tedbirler	sonrası	toparlanma	süre-
cine	girdiğimiz	2021	yılını	geride	bıraktık.	Küresel	salgın	çalış-
ma	hayatında	radikal	değişimlere	yol	açtı.	Bu	dönemde	biz	de	
uzaktan	çalışma	modelini	deneyimlemiş	olduk.
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2022	yılı	stratejik	hedeflerimiz	doğrultusunda	kadın çalışan sa-
yımızı yükselterek, yeni mezun gençlere de sermaye piyasa-
ları alanında kariyer imkanı tanımaya ve bir çalışan markası 
olmaya devam edeceğiz. 

bağlılığını	yüksek	seviyede	tutmaya	özen	gösteriyoruz.	30.	yılı-
mızı	kutladığımız	2021	yılında	Türkiye’nin	en	iyi	iş	verenleri	lis-
tesine	girerek,	Great	Place	to	Work®	sertifikasını	almış	olmanın	
ve	bir	çalışan	markası	haline	gelmenin	mutluluğunu	da	ayrıca	
paylaşmak	isterim.

Yatırım	alanında	zamanın	ilerisinde	düşünmeyi	ilke	edindiğimiz	
gibi,	büyüme	stratejimizde	de	insan	kaynaklarını	odağımıza	ala-
rak	ilerliyoruz.	2021	yılında	da	devam	eden	pandeminin	getir-
diği	olumsuz	koşullara	rağmen	çalışan	sayımızı	%19,	kadın	çalı-
şan	sayımızı	ise	%31	oranında	artırdık.	2022	yılında	da	stratejik	
hedefler	doğrultusunda	kadın	çalışan	sayısını	yükselterek,	yeni	
mezun	gençlere	de	sermaye	piyasaları	alanında	kariyer	imkanı	
tanımaya	ve	bir	çalışan	markası	olmaya	devam	edeceğiz.	İstih-
dam	sağlamanın	yanında	etkili,	bilgili	ve	sermaye	piyasalarında	
uzman	insan	yetiştiriyoruz.	

Gedik	Yatırım	olarak	en	büyük	sermayemiz	olan	çalışanlarımızla	
ve	yatırımcılarla	kurduğumuz	güven	ilişkimiz	sayesinde	güçlen-
meye,	fark	yaratmaya	devam	edeceğiz.

Liderliğe Giden Yol
Mevcut	ile	yetinen	bir	yatırım	kuruluşu	olmadık,	her	zaman	kü-
resel	trendleri	takip	ettik.	Yeni	trendleri,	yeni	ürünleri	yatırımcı-
ların	hizmetine	sunduk.	Böylece	Gedik	Yatırım	olarak	geliştikçe	
yatırımcılar	 için	 değer	 yarattık.	 Değer	 yarattıkça	 yatırımcıların	
bize	olan	güveni	arttı.	Gedik	Yatırım	olarak	liderliğe	giden	yol-
culuğumuzda	Ar-Ge	çalışmalarımız	ve	geliştirdiğimiz	inovasyon	
projeleriyle,	çalışanlarımızın	gelişimine	katkı	sağlayacak	eğitim	
desteğiyle,	 potansiyelinin	 erken	 farkına	 vardığımız	 Fintech	 ve	
start-up	yatırımlarımızla	yine	kararlılıkla	gelişmeye	devam	ede-
ceğiz.

Sektörde	 her	 alanda	 lider	 olma	 vizyonumuzla	 en	 son	 tekno-
lojiyi	kullanarak	her	 türlü	yatırımcı	 ihtiyacına	hizmet	sunmayı,	
her	alanda	 tecrübemizle	değer	 yaratmayı	 ve	Türkiye	sermaye	
piyasalarının	gelişimine	katkıda	bulunmayı	sürdüreceğiz.	Gedik	
Yatırım’ın	30	yıllık	başarılı	serüveninde	emeği	olan	özverili	çalı-
şanlarımıza,	bize	güvenen	yatırımcılara	ve	tüm	paydaşlarımıza	
teşekkürlerimi	sunuyorum.	

Beraber	nice	30	yıllara!	

Saygılarımla,	
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