
1991 yılı tüm dünya için zor bir dönemdi. 
Henüz emeklemekte olan piyasalar için de 
çok zor zamanlardı. Yakın çevreme Gedik 
Yatırım’ı kuracağımı söylediğimde şaşkın 
bakışlarla karşılaştım. Ama kararlıydım. 
“Türkiye’de yatırım denildiğinde akla ilk 
gelen marka” olmak için yola koyulduk.

ERHAN TOPAÇ  
Yönetim	Kurulu	Başkanı
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Gedik Yatırım bu sene 30. yılını kutladı. Bu geçen 30 yılda 
Şirketinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Türkiye Sermaye 
Piyasalarının 30 yılına damga vuran Gedik Yatırım’ın başarı 
yolculuğunu bir de sizden dinleyelim. 
Gedik	Yatırım’ın	30	yıllık	serüvenini	daha	iyi	anlamak	için	önce-
likle	nasıl	ve	hangi	şartlarda	bu	yolculuğa	çıkmaya	karar	verdi-
ğimize	bakmak	gerekiyor.	Biz	bu	yolculuğa	Türkiye	şartlarında	
bankalar	dışındaki	sermaye	piyasasında	güçlü	bir	oyuncu	olma	
zorluğunun	bilinciyle,	deneyimsiz	ve	arkasında	yatırımcı	tabanı	
olmadan,	sıfırdan	başladık.	30	yıl	boyunca	Türkiye	ve	dünya-
daki	 tüm	olumsuz	gelişmelere	 rağmen,	sektörün	büyümediği	
dönemlerde	 de	 kararlılıkla	 yolumuza	 devam	 ettik.	 Sektörün	
geliştiği	dönemlerde	ise	sektörün	de	üzerinde	geliştik.	Yatırım	
planlarımıza,	şartlardan	bağımsız	olarak	aynı	kararlılıkla	ve	geri	
adım	atmadan	devam	ederek	bugünkü	dayanıklı	yapımızı	oluş-
turduk.	Sermaye	piyasalarına	adanmış	bir	hayatımız	var.	2021	
yılı	 sonu	 itibarıyla,	 432	 çalışma	arkadaşımızla	 ve	Türkiye	 ça-
pında	her	geçen	yıl	artırdığımız	yaygın	şube	ağımızla,	sermaye	
piyasalarına	yatırım	yapmak	isteyen	yatırımcılara	hizmet	veri-
yoruz.	Bu	süre	içinde	de	on	binlerce	yatırımcıyı	eğiterek	ve	yüz-
lerce	kişiyi	Gedik	Yatırım	mezunu	olarak	sektöre	kazandırarak	
sermaye	piyasalarına	katkı	vermeye	devam	ettik.

Gedik Yatırım olarak sektörde başarılı 
performansımızı sürdürürken, son 15 
yılda 120’nin üzerinde konsorsiyumda 
rol alarak sermaye piyasalarında önemli 
bir yer edindik.

Büyümek, deneyim ve bilgi kadar 
cesaret gerektirir. Her şeyi bir kenara 
bırakın, bir yatırımcının yol arkadaşı 
olmak, başlı başına cesaret işidir.

1991	yılında	Gedik	Yatırım’ı	kurarken	dünya	ve	ülkemiz	için	zor	bir	
dönemdi.	O	günlerde	de	hep	kararlı	ilerledik.	“Zor	zamanlar”	bize	
hep	farklı	fırsat	kapıları	araladı.	Her kritik virajı başarıyla döndük 
ve bugünlere geldik. Hep doğru ekiplerle ilerledik, en önemli-
si, hep vizyonumuz belliydi.	Sermaye	piyasalarına	o	gün	de	çok	
inanıyorduk,	halen	de	çok	inanıyoruz.	Bu	özgüvenle	geleceğe	iler-
liyoruz.

Son 15 yılda 
120’nin üzerinde 
konsorsiyumda 
rol aldık

Vizyonumuz her 
alanda liderlik

için	çalışıyoruz.	Bu	yönde	dijital	altyapımızı	çağın	gerekliliğinde	
güncelliyoruz,	 ekibimizi	 eğitiyoruz,	 yenilikçi	 projelerimize	 ih-
tiyaçlara	 anında	 cevap	 verebilecek	 durumda	 kendimizi	 hazır	
tutuyoruz.	

2021 yılında Gedik Yatırım’ı sektörde farklılaştıran özellikler 
nelerdi? 
Gelecek	 için	 fark	 yaratırken,	 yatırımcılara	 sürdürülebilir	 ve	
uzun	 vadeli	 katma	 değer	 sağlamak	 için	 tutkuyla	 çalışıyoruz.	
Hiçbir	 zaman	 mevcut	 ile	 yetinmedik,	 küresel	 trendleri	 takip	
ettik.	Yeni	 trendleri,	yeni	ürünleri	yatırımcılarla	paylaştık.	Her	
zaman	en	iyi	hizmet	anlayışıyla	en	doğru	ve	kesintisiz	bilgi	akı-
şı	sağladık.	Böylece	Gedik	Yatırım	olarak	geliştikçe	yatırımcı-
lar	için	değer	yarattık.	Değer	yarattıkça	yatırımcıların	bize	olan	
güveni	arttı.	Bu	 trendleri	 yatırımcılarla	paylaştık,	 yeni	ürünler	
sunduk,	böylece	hem	biz	geliştik	hem	de	yatırımcılar	için	değer	
yarattık.	 2014	 yılından	 itibaren	 sektörde	 liderliğe	 doğru	 yol-
culuğumuzu	hızlandırmak	için	büyümemize	ivme	kazandırdık.	
Son	7	yılda	çalışan	sayımızı	ve	şube	sayımızı	2	katına	çıkarttık.	
Organizasyonumuzu	sürdürülebilir	 bir	 hale	getirdik.	Bu	geliş-
melere	paralel	olarak	da	kârımızı	7	senede	16	kat,	öz	serma-
yemizi	5	kat	artırdık.	Hizmet	ettiğimiz	yatırımcı	sayısı	 ise	aynı	
dönemde	4	katına	çıktı.	Bugün	ulaştığımız	noktada	ise,	yüksek	
finansal	gücümüzle,	548	milyon	TL’nin	üzerinde	öz	sermaye-
mizle	 sektörümüzün	 önde	 gelen	 yatırım	 kuruluşları	 arasında	
yer	alıyoruz.	160	binin	üzerinde	yatırımcının	17,7	milyar	TL’nin	
üzerindeki	finansal	varlığına	ev	sahipliği	yapıyoruz.	Türkiye’nin	
dört	bir	yanına	yayılmış	şube	ağımızla	ve	her	biri	işinde	uzman	
ve	deneyimli	432	çalışanımızla	hizmet	veriyoruz.

Gedik	Yatırım	olarak	kuruluşumuzdan	2021	yılı	sonuna	kadar	
toplam	23	pay	halka	arzında	liderlik	rolünü	üstlenmenin	guru-
runu	yaşıyoruz.

2022 Gedik Yatırım için nasıl bir yıl olacak? Hedeflerinizden 
bahseder misiniz? 
Gedik	Yatırım	olarak	30	yılın	nasıl	başladığını,	kararlı	duruşu-
muz	sonucunda	sektörün	hangi	noktasına	geldiğimizi	gayet	iyi	
biliyoruz.	Sektörde	her	alanda	lider	olma	gibi	çok	net	bir	vizyo-
numuz	var.	Bu	hedef	doğrultusunda	kısa	ve	uzun	vadeli	plan-
larımızı	belirledik.	Finansal	teknolojilere	her	zaman	çok	yakın	
olduk,	olmaya	da	devam	edeceğiz.	Dijital	 altyapımızı	 güçlen-
direrek	yatırımcı	sayımızı	artırmayı	hedefliyoruz.	Yine	yatırımcı	
sayımızı	 artırma	 arayışımızda	 hedef	 kitlelerimizi	 belirleyerek	
uygun	aksiyonları	alacağız.	Mevcut	 iştiraklerimiz	ve	yapacağı-
mız	yeni	ortaklıklarla	birlikte	geliştireceğimiz	yeni	nesil	yatırım	
uygulamalarıyla	 sektörde	 fark	 yaratmaya	 devam	 edeceğiz.	
Yatırımcılar	ve	çalışanlarımız	için	hayatı	kolaylaştıran	yenilikçi	
altyapı	 projelerimizle	 organizasyon	 yapımızı	 şekillendiriyoruz.	
Bunları	 yaparken	 kârlı	 büyümeye	 devam	 edeceğiz.	 Finansal	
operasyonlarımızı,	güçlü	finansal	yapımıza	ve	onun	yatırım	iş-
tahımıza,	altyapı	ve	insan	kaynağı	yatırımlarımıza	olan	etkileri-
nin	bilinciyle	düzenliyoruz.	2022	yılının,	vizyonumuza	daha	da	
yaklaştığımız,	sektörün	üzerinde	büyüdüğümüz	bir	yıl	olmasını	
hedefliyorum.	Bu	vesileyle,	destekleri	ile	daima	yanımızda	olan	
hissedarlarımıza	 ve	 paydaşlarımıza,	 konusunda	 uzman	 çalı-
şanlarımıza	ve	bizlere	güven	duyan	değerli	yatırımcılara	teşek-
kürlerimi	sunarım.

Pandemi gölgesinde geçen 2021’de Türkiye ve dünya eko-
nomisinde yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Gedik Yatırım 2021 yılında bu gelişmelerden nasıl etkilendi? 
Şirketinizin bu gelişmelere katkısı ne oldu? 
2021	yılı,	pandemi	döneminden	çıkış	umuduyla	başladı.	2020	
yılında	tüm	dünyada	özellikle	dünya	ekonomisine	yön	veren	ül-
kelerin	hükümetlerinde	ağır	darbe	alan	ekonomileri	canlandır-
mak	amacıyla	alınan	destek	kararlarının	2021’e	nasıl	yansıya-
cağının	tartışmaları	yaşandı.	Avrupa	Birliği	Merkez	Bankası’nın	
Avrupa	 ekonomilerini	 ayağa	 kaldırmak	 için	 önümüzdeki	 yedi	
yıl	içerisinde	gerçekleştirmeyi	planlandığı	750	milyar	Avro’luk	
yardım	 paketi	 onaylandı.	 Avrupa	 Merkez	 Bankası	 bilançosu	
2019	sonundan	itibaren	3,9	milyar	Avro	artışla	8,6	milyar	Av-
ro’ya	ulaştı.	Pandemi	sürecinin	etkileriyle	fiyat	artışlarıyla	bir-
likte	 oluşan	 yüksek	 enflasyon	 tehditleriyle	 şekillenen	 yatırım	
piyasalarında	risk	artışı	ve	bunun	yarattığı	yeni	yatırım	fırsatla-
rının	doğduğu	bir	dönemi	geride	bıraktık.	

Gedik	 Yatırım	 olarak	 hizmet	 verdiğimiz	 alanları	 büyüterek	 ve	
dijital	altyapımızı	geliştirerek	kararlı	duruşumuzu	bu	dönemde	
de	devam	ettirdik.	Şube	sayımızı	44’e,	çalışan	sayımızı	432’ye	
yükselttik.	Sağlam	temeller	üzerinde	büyüme	hedefimizle	yurt	
içi	aracılık	ettiğimiz	hesapları	160	binin	üzerine	çıkarttık.	2021	
yılında	 da	 halka	 arz	 işlemlerine	 liderlik	 etmeye	 devam	 ettik.	
Potansiyel	 halka	 arz	 işlemleri	 için	 pazarlama	 faaliyetlerimizi	
sürdürdük.	 Teknolojiye	 yatırım	 yapmaya	 devam	 ettik	 ve	 Ge-
dik	 Yatırım	markasıyla	 hizmet	 verdiğimiz	 kanallara	 ek	 olarak	
yenilikçi	kanalların	sayısını	da	artırdık,	hedef	kitlemize	yönelik	
entegrasyon	projeleri	 geliştirdik.	 Yatırım	deneyimini	 teknoloji	
kullanımıyla	üst	seviyeye	taşıyan	Fintech	şirketleriyle	ortaklık-
lar	kurduk.

2021 yılında Türkiye Sermaye Piyasalarındaki gelişmeleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sermaye piyasalarının gelişimi 
için öngörüleriniz nelerdir? 
Türkiye	sermaye	piyasası	potansiyelini	henüz	ortaya	çıkarama-
mış	bir	 yapıda	gelişimini	 sürdürüyor.	Potansiyel	 yatırımcıların	
piyasa	getirilerinin	farkına	varabilmeleri	için	desteğe	ihtiyaçları	
olduğu	aşikâr.	Biz	Gedik	Yatırım	olarak	potansiyel	piyasa	oyun-
cularının	algısını	değiştirecek,	ilgisini	çekecek	ve	sağlıklı	bilgi-
lere	ulaşabilecekleri	bir	yatırım	piyasası	ekosistemi	oluşturmak	
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