
Gedik Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi

Ozet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca sevsea/s eevee!2020 tarihinde onaylanmıstır.

Ortakhgimizm 600.000.000 TL tutarındaki ihrag tavanı kapsamındaki borglanma
araglarınm halka arz edilecek 40.000.000 TL’lik kısmının satısınailiskin özettir. Halka arz
edilecek borslanma araglarına fazla talep gelmesi durumundahalka arz tutarı 60.000.000
TL’ye kadarartırılabilecektir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiilii
anlamina gelmeyecegi gibi, séz konusu bor¢lanma araclarinailiskin bir tavsiye olarak da
kabul edilemez. Bu ózet cergevesinde ihrac edilecek borclanma araçlarinailiskin ihraççmm

yatırımeılara karsı olan ödeme yükümlülügü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu

tarafından garanti altına alınmamıstır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araclarmm
fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangibir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihracgı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte gecerli bir
izahname olusturur ve ihragcı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan

bilgilerin özetini icerir. Bu nedenle, özet izahnameye giris olarak okunmalı ve halka arz

edilecek borclanma araclarma iliskin yatırım kararları ihraccı bilgi dokümanı, sermaye

piyasasi araci notu ve ézetin bir biitiin olarak deSerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özetile birlikte incelenmesi gereken ihragcı bilgi dokümanı 06/04/2020 tarihinde,
ihrascı bilgi dokümanı tadil metni 05/06/2020 ve ../07/2020 tarihlerinde, sermaye piyasasi

aracı notu 05/06/2020 ve ../07/2020 tarihlerinde halka arzda satısa aracılık edecek
ortaklıgımızın www.gedik.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAP)’nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıstır. Ayrıca basvuru yerlerinde incelemeye acik
tutulmaktadir.

SPKn’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi olusturan belgeler ve bu belgelerin
eklerinde yer alan yanhis, yaniltici ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraça
sorumludur. Zararin ihraççidan tazmin edilememesi veyaedilemeyeceginin acikea belli
olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kurulus, varsa garantör ve
ihraggının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar
kendilerine yükletilebildigi ólciide sorumludur. Ancak, izahnameyi olusturan diser
belgelerle birlikte okundugu takdirde 6zetin yaniltici, hatali veya tutarsiz_ olmasi durumu
haric olmak tizere, sadece ózete bagl olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk
yiiklenemez. Bagimsiz denetim, derecelendirme ve degerleme kurulusları gibi izahnameyi
olusturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kisi ve kurumlar da
hazırladıkları raporlarda yer alan yanlıs, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri
cercevesinde sorumludur. |
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1. OZETIN SORUMLULUGUNU YUKLENEN KISILER |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz cercevesinde bu ózette ve

eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda bulunanbilgilerin ve verilerin gercege

uygun oldugunu ve ózette bu bilgilerin anlamını deßistirecek nitelikte bir eksiklik

bulunmamasiiçin her türlü makul özenin gösterilmis oldugunu beyanederiz.
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Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kurulus

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. Yetkilisi

Arda Alatas T. Metin Ayısık Sorumlu Oldugu Kısım:

Genel Müdür Yrd.  
 

 

 | ÔZETIN TAMAMI 
 

2. ÏHRAÇCIYA ILISKIN BILGILER

2.1.Ihracemın ticaret unvanı

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.  
2.2.Ihracemm hukuki statüsü, tabi oldugu mevzuat, ihraggının kuruldugu ülke ile iletisim bilgileri

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. 02.05.1991 tarihinde Ttirkiye Cumhuriyeti Kanunlarinatabi olarak

Türkiye’de süresiz olarak kurulmus bir anonim sirkettir. Sirketin merkez ve fiili yönetim adresi Ofis

Park Maltepe Altaygesme Mah. Camli Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe, Istanbul’dur.

Sirketin iletisim bilgileri asagida yer aldigi gibidir.

 

Telefon ve Faks Numaralari :| Telefon : (216) 453 00 00
Faks  :(216)3771136
 

Internet Adresi    www.gedik.com
 

 

 



Konuyailiskin ayrintihbilgi ihrace: bilgi dokiimaninin 5.1.4 no’lu maddesinde yer almaktadir.

2.3. Ihrasgıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eBilimler

Yoktur. |

2.4. Ihraccının dahil oldugu grup ve grup icindeki konumu hakkında bilgi
1991 yılında Gedik Holding A.S.’nin bir istiraki olarak faaliyete baslayan Gedik Yatırım, 8 Ocak 2014 tarihi
itibariyle ortaklık yapısındaki degisiklik sebebiyle Gedik Holding A.S.’nin istiraki olmaktan gıkmistir. Grup
iginde Gedik Yatırım Holding A.S.’nin istiraki konumundaolan Gedik Yatirim, bagli ortakligi Marbas Menkul

Degerler A.S.’nin yönetimini elinde bulundurmaktadır.
Sirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye
piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Gedik Yatırım bir aracı kurulugun alabilecegi tim yetki belgelerine
sahiptir. Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmis olan yetki belgelerimiz (Alım Satım Aracılıı, Halka Arza
Aracilik, Kredili Menkul Krymet, Agiga Satis, Ödüng Alma ve VermeIzin Belgesi, Portföy Yöneticiligi, Yatırım
Danismanligi, Kaldiraglt Alim-Satim Islemleri Yetki Belgesi ve Tiirev Aragların Alım Satımına Aracilik) 6362
sayılı SPKn ve III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere [liskin Esaslar Tebligi
uyarinca, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan basvuru ile yenilenmis ve Kurulca “genis yetkili” yatırım
kurulusu olarak sınıflandırılarak asagidaki yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin

verilmistir. (28.07.2015 tarih ve 2015/19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı)

 

Islem Aracilig1 Faaliyeti, Portfóy Aracılıgı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiligi Faaliyeti, Yatırım
Danısmanlıgı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi veEn Iyi Gayret Aracılıgı), Saklama
Hizmeti (Sınırlı Saklama)

Gedik Yatırım, A ve B tipi olmak üzere sekiz yatırım fonunun kurulusunu yapmıstır. Türkiye genelinde
izahnametarihi itibariyle Gedik Yatirrm, ba&li ortakligi Marbas Menkul| DegerlerA.S.'nin 5 subesi ile birlikte

toplam 43 subesiile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gedik Yatırım’ın finansal tablolarında asagıdaki tabloda belirilen| Marbas Menkul Degerler A.S. sirketi

konsolide edilmektedir,

 

Marbas Menkul Degerler A.S. Sermaye Piyasası Faaliyetleri 25.000.000
 

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi ihrascı bilgi dokümanının 7.1 no’lu maddesinde yer almaktadir.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.6. Ihraccı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolarailiskin bagmstz denetim raporlarına sart

olusturan hususlar hakkında acıklama:

Thrace: bilgi doktimaninda yeralan finansaltablolarailiskin bagımsızdentim raporlarında sart olusturan

hususlar bulunmamaktadır.

2.7. Secilmis finansalbilgiler ve faaliyet sonugları

  



  

 

 

 
 

 

 

 

 

DönenVarlıklar 1.148.050.888 391.404|610.688.119
-Nakit ve nakit benzerleri 388.479.531 267.510.517 247.683.714

-Ticari Alacaklar 580.781.497 546.792.961 287.087.247

Duran Varlıklar 56.499.498 58.011.275 21.975.524
„Maddi Duran Varlıklar 20.143.184 19.629.549 9.956.565

Kısa Vadeli Yükümlülükler 989.491.299 923.434.508 510.160.641

-Finansal Borglar 64.056.789 222.629.663 133.214.706

-Ticari Borclar 885.624.258 663.785.653 364.301.907
  

      

   

20.165.985 20.394.793 4.626.455

     117.702.298  
      Ana Ortaklıga 194.892.251 170.399.035|
Sürdürülen Faaliyetler Dönem 24.693.393 64.309.761 28.269.674
Karı/Zararı |
 

Sirketimizin mali tablo ve dipnotlarına www.gedik.com ve www.kap.org.tr adresinden ulasilabilmektedir.

Ortakligimizin finansal durumu ile faaliyetlerinde önemli olumsuz degisiklikler olmamistir. “Bagimsiz

denetimden gegmis son finansal tablo dénemi olan 31.03.2020'den itibaren sirketimizin finansal durumu ile

faaliyetlerinde énemli olumsuz degisiklikler olmadıgını beyan ederiz.”

2.8. Ihracemin ódeme gücünün degerlendirilmesi icin önemli olan, ihragcıya iliskin son zamanlarda

meydana gelmis olaylar hakkındabilgi |

Yoktur.

2.9. Thragemin grup icerisindeki diger bir sirketin ya da sirketierin faaliyetlerinden önemli ölcüde
etkilenmesi durumunda bu husus hakkındabilgi

Yoktur.

2.10. Ihragcının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

Sermaye piyasalarında hizmet veren Gedik Yatırım, Borsa Istanbul A.S. Pay Piyasasi, Borçlanma Aragları
Piyasası, , Uluslararası Tahvil Pazarı , Vadeli Islem ve Opsiyon Piyasası ile Kaldıraglı Alım Satım Islemleri’nde
aracılık hizmeti vermektedir. =

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 6.1 no’lu bölümünde yer almaktadır.

2.11. Ihragcının yönetim hakimiyetine sahip olanların adi, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin
kaynagi
Yoktur.

2.12. Derecelendirme notu hakkindabilgi  
2013 yili Mart ayinda uluslararası kredi derecelendirme kurulusu JCR Eurasia Rating tarafından Gedik
Yatirim’a iliskin kredi derecelendirme galısması yapılmıstır. Calısma 29Mayıs 2013 ve 02 Nisan 2014, 7 Nisan
2015, 30 Mart 2016, 30 Mart 2017 ve 4 Nisan 2018 tarihlerinde yeniden gözden gegirilmistir. 11 Nisan 2019
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tarihindeki gözden gegirmeye göre JCR, GEDIK. YATIRIM’ın konsolide yapısı'nın gözden gegirilmesi
sürecinde; uzun Vadeli Ulusal Notunu “AA- (Trk)” seviyesinden “AA (Trk)” seviyesine revize etmis,
gôrünümünü ise “Stabil” olarak belirlemistir. Uluslararası Yerel ve Yabancı Para cinsinden uzunvadelinotlarını
ise *BBB-“ olarak görünümlerini ise “stabil“ seviyesinden ”negatif” seviyesine revize etmistir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no’lu maddesinde yer almaktadir.

2.13. Garanti hükümleri

Yoktur.

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

Yoktur.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkındabilgiler

Erhan T Yönetim K

Onur To Yönetim Kurulu V CEO

T. Metin A Genel Miidtir, im Kurulu Uyesi

F Taktak B es:

Meltem Akol* e

 

Sirket yönetim kurulu üyeleri 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2018 yı 'olagan genel kurul toplantisinda

3 yil stire ile górev yapmaktizere secilmislerdir.

*Meltem Akol, Sirket'in 12 Mart 2020 tarihli yónetim kurulu toplantis nda ilk yapilacak olan Genel

Kurul'un onayina sunulmak iizere bagimsiz yönetim kurulu üyesi olarak atanmıstır. 
Konuyailiskin ayrintih bilgi ihra¢e: bilgi dokiimanmin 10.2.1 no’lu maddesinde yer almaktadir.

2.16. Bagimsiz denetim ve bagimsiz denetim kurulusu hakkında bilgi

Sirketin 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle hazırlanan konsolide finansal tabloların 2019 yılı tabloları
Arkan Ergin Uluslararasi Bagimsiz Denetim A.S. tarafindan hazirlanmis olup, Ak Bagimsiz Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. tarafından ise 2018 yılı tabloları bagimsiz denetime tabi tutulmus olup, söz

konusu bagimsiz denetim görüsleri olumludur.

Bagimsiz denetim kurulusu hakkindaki bilgi asaZida sunulmaktadir; : :

 

 

 

 

Unvani : Arkan Ergin UluslararasiBagumsiz Denetim A.S.

Adresi Sümer Sokak Maslak Office Bullding No:4, Kat-2, 34485

Sisli/fstanbul

Sorumlu Ortak Basdenetci Eray Yanbol   
 

Sirketin, 31.12.2019-31.12.2018 tarihli finansal raporları hem www.kap.org tr hem de

www.gedik.com adresinde incelemeye açik bulunmaktadir.

3. IHRAC EDILECEK BORCLANMA ARACLARINAILISKIN BILGILER

3.1. Ihrag edilecek borglanmaaraglarıileilgili bilgiler |

  



Sirketimiz tarafindan 40.000.000 TL nominal degerli ve 184 gün vadeli finansman bonosu ihrag edilecektir.
Halka arz edilecek finansman bonolarına fazla talep gelmesi durumunda, halka arz tutarı 60.000.000 TL’ye
kadarartırılabilecektir.

Konuyailiskin ayrıntıh bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.

3.2. Borclanma araclarinia hangi para birimine göre ihrac edildigi hakkında bilgi

Borclanmaaragları Türk Lirası cinsinden satısa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek borglanmaaragları üzerinde, borglanma aracinin devir ve
tedavülünü kısıtlayıcı veya borglanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak
kayıtların bulunup bulunmadıgınailiskin bilgi: |

Ïhraç edilecek borçlanma araclarının devrine ve serbestce tedavül etmesine iliskin herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadir. Ihrag edilecek borglanma araglarının üzerinde sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak

kayıt bulunmamaktadır. |

3.4. Ihrac edilecek borelanmaaraglarının yatırımcıya sagladıgı haklar, bu hakların
kullanım esasları ve bu haklarailiskin kısıtlamalarile derecelendirmenotları: 

Borglanma aracı yatırımcıları, ihracı gergeklestiren Sirketin alacaklısı konumunda olup GEDIK YATIRIM
aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) baska bir hakka sahip degildirler. Yatırımcılar, ihrag edilecek
borglanmaaragları icin belirtilen hesaplama yöntemiile hesaplanacak ©anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya
hak kazanacaklardır.

Borglanmaaracı sahibi finansman bonosu/tahvil satın almakla sadece GEDIK YATIRIM’a faiz karsiliginda
borg vermis olmaktadir. GEDIK YATIRIM’in karveya zarar riskine katilamaz.

Itfa ödemesi topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde meveut olan cari hesaplarına Takasbankaracılızı
ile aktarılacaktır. Itfa ödemesinin yatırımcı hesaplarına aktarım islemleri üye kuruluslar tarafından yapılacaktır.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no’lu maddesindeyer almaktadir.

3.5. Nominal faiz oram ve ódenecek faize iliskin esaslar:

a) Nominal faiz oranı:

Gedik Yatırım tarafından ihrag edilecek 184 gin vadeli ve ayda bir kupon ódemeli finansman
bonolarında degisken faiz oranı kullanılacaktır. De&isken faizli ve kupon ödemeli borglanma aracının her bir
kupon ödemesineiliskin fiyatına baz teskil edecek “Yıllıklandırılmıs Basit Kupon Oranı” hesaplamasında kupon
hesaplama tarihleri arasında acıklanan günlük BIST TLREF Endekslerinin bir aylık aritmetik ortalaması
kullanılacaktır. Gedik Yatırım tarafından ihrag edilecek finansman bonolarının kupon faizine %0,50(50 baz
puan) oraninda ek getiri eklenecektir.

b) Borclanma aracının vadesi ve itfa planı:
184 gün vadeli finansman bonolarının vade baslangic veitfa tarihi asatida yer alan tablodabelirtilmistir.

 

Vade Baslangi¢ Tarihi 20/07/2020

Anapara ve Son KuponFaizi geri ödemetarihi 21/01/2021
 

    

 



ec) Kupon ödemetarihleriile faizin ne zaman ódenmeye baslanacaSı, son ödemetarihleri:
184 gün vadeli ihrag edilen ayda bir kupon ödemeli finansman bonosunailiskin olarak talep toplamanın son

günü olan 17/07/2020 tarihini takip eden is günü, ilk kupon ödemesine iliskin faiz oram ve dagitim sonuglar

onaylanarak ilan edilecektir. 20/07/2020 tarihi halka arza katilan tim yatirimcilar igin vade baslangig tarihi

olacaktır. |

Vade baslangıc tarihindenitibaren finansman bonosuna ayda (*) bir olmak üzere 184 günde 6 kere (finansman

bonosunun vadesi süresince toplam 6 defa) kupon ödemesinde bulunulacaktır.Finansman bonolarının anaparası,

son kupon ödemesiile birlikte vade bitiminde bir defada ödenecektir.  
 

 

 

  
 

 

 

     
 

Tarih o Kupon Gün Sayısı

VadeBaslangıe Tarihi 20 Temmuz 2020 Pazartesi

1. kupontarihi 20 Agustos 2020 Carsamba 31

2. kupontarihi 21 Eylül 2020 Pazartesi 32

3. kupon tarihi 20 Ekim 2020 Sali 29

4, kupon tarihi 20 Kasim:2020 Cuma 31

5. kupontarihi 21 Aralik 2020 Pazartesi 31

6. kupon veitfa tarihi 20 Ocak 2021 Persembe 30

d) Faizin degisken olmasi durumunda, dayandigi gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak

hangi yöntemle hesaplanacafı:

Gedik Yatırım tarafından ihrag edilecek 184 gün vadeli ve ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında

degisken faiz oranı kullanılacaktır. Degisken faizli ve kupon ddemeli borclanma aracının her bir kupon

ödemesineiliskin fiyatına baz teskil edecek “Yıllıklandırılmıs Basit Kupon Oranı” hesaplamasinda asagidaki

tabloda belirtilen kupon hesaplama tarihleri arasinda açiklanan günlük BIST TLREF Endekslerinin bir aylık

aritmetik ortalaması kullanılacaktır.Gedik Yatırım tarafından ihrag edilecek finansman bonolarının kupon

faizine %0,50(50 baz puan) oranında ek getiri eklenecektir.

 

 
 

 

 

 

 

     

TLREF Gözlem Bası TLREF Gözlem Sonu Kupon ÖdemeTarihi

22.06.2020 17.07.2020 | 20.08.2020

20.07.2020 19.08.2020 | 21.09.2020

20.08.2020 18.09.2020 | 20.10.2020

21.09.2020 19.10.2020 = 20.11.2020

20.10.2020 19.11.2020 u 21.12.2020

20.11.2020 18.12.2020 20.01.2021 
Halkaarza iliskin talep toplamanın son günü ilk kupon vetakip eden 2,3,4,5 ve 6. Kupon, ödeme günlerinde

asagidayer alan ‘’ Yilliklandirilmis Basit Kupon Orani’’’ formtilti baz alinacaktir.

 
 

TLREF GETIRI METODOLOJISI
 

Faiz Oranı Hesaplamasında
. BIST TLREF endeksinin gözlem süresi boyunca olusan

Kullanılacak DayanakFaiz ’günlük oranının aritmetik ortalaması (TLREF)

   Ihrac Faizi(basit)
 

  



 

Kupon Oran: Hesaplamasinda Baz
Yukaridaki tabloda belirtilmistir.

Alınacak Tarihler RTICARE 10 OCR DETENTE  
(1 aylik BIST TLREF endeksinin aritmetik ortalamasi + EkK A . H ee .

upon Odemesi Hesaplama Yóntemi Getiri) * Kupon GünSayısı / 365

 

https://www.borseistanbulcom/veriler/verileralt/tiref-
TLREF

verileri     
Dénemsel Kupon Faiz Oram hesaplamasinda ise Yıllıklandırılmıs|Basit Kupon Oran: ilgili gtin sayisina

indirgenerek hesaplanacaktir.

Dönemsel Kupon Faiz Oran: = Yilliklandirilmis Basit Kupon Faiz Oran Kupon Dönem Gün Sayısı/365

 e) Halka arz edilecek borclanma araclarının yıllık getiri oranı :

Halkaarzailiskin talep toplamanın son günü,ilk kupon vetakip eden 2,3,4,5 ve 6’ıncı kuponun
ödeme günlerinden bir önceki is günlerinde, aylık kupon faiz oranlarına baz teskil edecek olan
“Finansman Bonolarının Yıllıklandırılmıs Kupon Faiz Oranı"'ndan ilgili kupon dönemindeki gün sayısı
kullanılarak “Dönemsel Kupon Faiz Oranr” asaÿidaki formüle göre hesaplanip KAP’ta ilan edilerek
kamuya duyurulacaktir.

Dénemsel Kupon Faiz Oranı = Yıllıklandırılmıs KuponFaiz Oranı* Kupon Dönem Gün
Sayısı/365

D) BorglanmaAraciSahipleri Kuruluna Íliskim Esaslar

Borglanma Aragları Sahipleri Kurulu’na iliskin esaslar Ihragcı Bilgi Dokümanı’'nın 12. ve
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 4.6. ve 4.14’üncü maddelerinde belirlenmistir.  
g) Faiz édemesinin tiirev bir kismmin olması durumunda, yatırımın degerinin dayanak

aracin degerinden, özellikle risklerin acık bir sekilde ortaya sıktıgı durumlarda nasil etkilendigi
hakkinda bilgi |

Ihrag edilecek finansman bonolarının faiz ödemesinin türev kısmı bulunmamaktadır.

3.6. Borclanma araclarının borsada islem görmesine iliskin esaslar ile islem görmetarihleri:

Halka arz edilen borglanma araglarının satısı tamamlandıktan sonra, BIAS Mevzuati’nin ilgili htiktimleri
gergevesinde BIAS Genel Müdürlügü’nün verecegi olumlu kararını takiben BIAS’ın BorglanmaAragları Kesin
Alım Satım Pazarında islem görmeye baslaması beklenmektedir. |

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no’lu maddesinde yer almaktadir.

4. RISK FAKTÖRLERI

4.1.Ihraccının borclanma araçlarma iliskin yiikiimliliklerini :yerine getirme gücünü
etkileyebilecek riskler ]

4.1.1. Piyasa Riski:
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a)Yabancı Para Riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilango dısı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya cıkan kur
hareketlerinden kaynaklanacak etkilere iliskin risktir.  
31 Mart 2020, 31 Aralik 2019 ve 31 Aralik 2018 tarihi itibarryla Sirket’in yabancı para cinsindenvarlıklarını ve
yliktimltiliiklerini 6zetleyen finansal durum tablosu asagidabelirtilmistir:  
 

      
 

  

 

 

Döviz cinsinden varlıklar (TL) 74.352.833 33.039.803 21.209.185

Döviz cinsinden yükümlülükler (TL) 170.215 2.408.561 1.945.932

Döviz riski (TL) 21.898.231 20.717.056 11.414.288      
Döviz kurlarında meydana gelebilecek ani degisiklikler, hisse senetleri piyasası ve vadeli islemler piyasasında
yabancı yatırımcı payının yüksek olması nedeniyle piyasa göstergeleri üzerinde olumsuz etki yaratma riskine
sahiptir. Böyle durumların sonucunda Sirket’in finansal durumu olumsuz etkilenebilir.

b) Faiz Oranı Riski |

Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Sirket’in faize duyarlı varlıkları üzerinde
meydana getirebilecegi deger düsüsü olarak tanımlanır. Piyasafaiz oranlarindaki degismelerin finansal araçlarin
fiyatlarinda dalgalanmalara yol agmas1, Sirket'in faiz oranı riskiyle basa cikmagerekliligini dogurur.

ce) Fiyat Riski:

Grup, portföyünde bulunan paylarda meydana gelebilecek fiyat degisimlerinin yol agacagi pay fiyat riskine

maruz kalmaktadir. 31.03.2020 tarihi itibariyle BIST’de islem goren bu paylarda %10’luk bir artıs/azalıs olması

ve diger tüm degiskenlerin sabit tutulması durumunda, Grup’un net kar/zararinda 8.321.524 TL artis /azalis

olusmaktadır (31.12.2019: 11.897.307’dir).

4.1.2. Kredi Riski:

Gedik Yatırım, bireyler ve sirketler adına yatırım hizmetlerifaaliyetlerinde bulunmakta ve danısmanlık hizmeti
vermektedir. Faaliyetleri arasında, gesitli menkul kıymet alım-satım islemleri de bulunmaktadır. Sirket’in kredi
riski aßırlıklı olarak ticari alacaklar, menkul kıymetler, vadeli mevduatlar ve borsa para piyasası alacaklarından
olusmaktadır.

a) Kredilendirmeriski:
Kredilendirme asamasında uygun olmayan kredilendirme kararlarının alınmasıriskidir. Yetersiz istihbarat, mali
tahlil veyafizibilite galısmaları sonucu veya öngörülemeyen sebeplerden dolayı Sirket kredilendirme kararları
sonucu zarara ugrayabilir.

b)Teminat Riski:

Bir kredinin gtivencesi olarak alınan teminatların kredide olusabilecek bir ödememe/ödeyememe halinde
Sirketin bu teminatı paraya gevirmesi asamasında teminatın krediyi karsılayamaması ve sirketin zarara ugraması
mümkün olabilir.  c) Izleme Riski:
Kredide maruz kalınan riskin yeterince izlenememesi, kötüye giden kosulların veya kredi unsurlarının erken
fark edilemeyip tasfiye edilememesinden dolayi zarara ugranilmasi olasiligidir.

4.1.3 Likidite Riski:

Likidite riski, bir isletmenin borglarından kaynaklanan yükümlülüklerini, nakit veya baska bir finansal arag
vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanmasıriskidir.

4.1.4. Ana Ortak/Ortaklar ve Istirak Riski:
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Istirak riskleri göz önüne alındıfında; Sirket’in finansal tablolara konsolidasyon dolayısıyla etkisi önemli baglı
ortaklıklarının risklerinden bahsetmek gerekmektedir. Bunların dısında, her sirketin maruz kalabilecegi sekilde
konsolidasyona dahil baglı ortaklıklarımızın faaliyet yetkilerinin ilgili kamu otoritelerince iptal edilmesi de
genel bir risk olarak degerlendirilebilir. Diger taraftan Sirketin ana ortag: Hakki Gedik ve Erhan Topag’in
sahsıyla ilgili olusabilecek, itibarı zedeleyici durumların olması, Sirketin  yatırımcılarına ve ortaklarına
olumsuz yönde yansıyabilir. Bu durum,sirket karlılıgını ve is hacmini negatif olarak etkileyebilir. Sirket ve
baglı ortaklıklarının faaliyetleri, Türkiye’de ve yurtdısında meydanagel ebilecek ekonomik ve siyasi gelismelere
baglı olarak olumsuz degigimlere maruz kalabilmektedir. Bahse konu gelismeler Sirketin ve baglı ortaklıklarının
islem hacminin daralmasina, satis gelirlerinin diismesine ve girket karliligim olumsuz yónde etkileyebilir.
Ozkaynaklarda meydana gelebilecek asagı yönlü degisimler ise sirketin borglanma aragları ihraglarında,
Sermaye Piyasas1 Kurulundan limit alimiarinda simrlamalar getirebilir,

4.1.5. Portföy YoZunlasma Riski
Portföyde risk/getiri dengesi acısından optimizasyonun saglanamamasi, portf6ytin degisimlerin etkisine maruz

kalması, portföydeki kıymetlerin dengeli bieimde cesitlendirilememesiriskidir.

4.2. Diger Riskler Hakkinda Temel Bilgiler  
4.2.1. Úlke Riski

Uluslararasi islemlerde, Sirketlere borclu olan kisi ya da kurulusun faaliyette bulundugu ülkenin ekonomik,
sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülügün Kısmen veya tamamen zamanında yerine getirilememesi
ihtimalini ifade eder,

4.2.2. Islemin Sonuglandırılamaması Riski  Ödeme vetakas sistemlerindeki bozulma, durma, gökme durumunda Sirket’in operasyonları kesintiye
ugrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazı müsterilerini kaybedebilir.

4.2.3. Spesifik Risk:

Olagan piyasa hareketleri disinda, borçlanma aracı ihraggısının yönetimlerinden ve mali bünyelerinden
kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düsmesi sonucu meydanagelebilecek zarar olasiligidir. 
4.2.4  Yazılım ve Donanım Riski:
Yazılım kaynak ihtiyacının karsılanmaması, hatalı, yetersiz veya esnek olmayan yazilimlar, donanim
yetersizligi, donanim sorunlari vb. nedenlerle verimlilik düsebilir ve Sirket zarara ugrayabilir. 4.2.5.Teknoloji ve iletisim Riski:
Sirketge kullanılan teknolojilerin yetersiz, gtrvenilmez, devamliligi olmayan, cagindan uzak kalmıs olması ve
maliyetli hale gelmesi nedeniyle ortaya cıkan risktir. u

4.2.6. Faaliyetin Kesintiye Ugraması Riski
Sirket’in acil veya daha uzun vadeli yükümlülüklerini karsılama kabilivetini yitirmesine neden olacakigsel veya
dıssal etmenler dolayısıyla faaliyetlerinin kesintiye ugraması ya da bu faaliyetlerinin geregince yerine

getirilememesi durumunda ortaya gıkmaktadır.

4.2.7. Sirket Sırrının Ihlali Riski

Müsteri ve hissedar bilgilerinin gizliliginin zarar görmesi veya zarar gördüfünün düsünülmesinden
kaynaklanmaktadir. Burisk, Sirket'in itibarimin sarsilmasina, miisteri kaybina, hakkinda dava agilmasina veya

yasal müdahaleye yol agabilecek niteliktedir.
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4.2.8. Operasyonel Risk
Sirket’in ürün ve hizmetlerini müsterilerine sunarken ya da faaliyetini stirdtirebilmesi icin gerekli hayati
fonksiyonlarını yerine getirirken düsük maliyet ve yüksek verimliligi saglayamamasidir.

4.2.9 Itibar Riski:

Müsteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi, taraflarin Gedik Yatirim hakkindaki olumsuz
düsünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Gedik Yatırım’a duyulan güvenin
azalması veyaitibarın zedelenmesi nedeniyle Gedik Yatırım’ın zarar etmeolasılıgıdır. 4.2.10 Is Riski:
Faaliyetin sürdürülmesine iliskin risk olarak da tanimlanabilecek.‚is riski, hacim, marj ve giderlerdeki
dalgalanmalardan ve rekabet ortamındaki de$isimlerden kaynaklanan risktir.

4.2.11 Strateji Riski: |
Yanlıs ticari secimlerden, kararların düzgün bir bigimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki
degisime tepki eksikliginden kaynaklanabilecek zararlardir.

4.2.12 Muhafaza Riski
Miisteriler tarafindan emanetedilenkıymetler veya Sirket’in sahip oldugu maddi varlıkların, sözlesme vb degerli
belgelerin, korunamaması, ispat veya geri ödeme yükümlülügü doSuracaSından Sirket aleyhine yasal girisimlere
yol acabilecegi gibi, Sirket açismdan varlik azalmasi sonucunu dogurabilir.

4.2.13. Ihragsı ve Aracı Kurumun Aynı Tüzel Kisilik Olmasından Kaynaklanan Risk

GEDIK YATIRIM tarafından ihraç edilecek borclanma araglarının aracılık faaliyetlerini kendisi yürütecektir.

Ihraggının ve ihracı gergeklestirecek aracı kurulusun aynı kurum (GEDIK YATIRIM)olacagı dikkate alınarak,
ihrag nedeniyle olusabilecek cikar gatısmalarının yatırımcılar aleyhine sonug doßurması ihtimali bulunmaktadır.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanımın 4 nolu bara yer almaktadır.

4.3, Ihrac edilecek borçlanma araçlarinailiskin riskler hakkındaki temel bilgiler

4.3.1 ÖdememeRiski
Ihrag edilen borglanmaaracina iliskin ödeme yükümlülügü gergek ya datüzel üçüncü bir kisi tarafindan garanti
altına alınmamıstır. Ihrasgının temerriide diismesi ve vade tarihindeki yüköinlülügünt yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir.

4.3.2. Piyasa Riski: |
Ikincil piyasada islem gören borglanma araglarının fiyatları, piyasa.faiz oranlarındaki dalgalanmalara baglı

olarak degiskenlik gósterebilir. |

4.3.3. Likidite Riski:
Ihragcı kredi durumundan bagimsiz olarak alici ve saticilarin piyasaya katiliminin dtismesi sebebiyle islem
hacimlerinin diismesi ve piyasa derinliginin yetersiz kalmasi ihraca iliskin likidite riskini ortaya gıkarabilir.

4.3.4. Mevzuat Riski: |
Borglanmaaracinin ihrag edildigi dónemden sonra yasal mevzuatta ve düze nleyici otoritelerin düzenlemelerinde
meydana gelen degisikliklerden olumsuz yónde etkilenmesiriskidir. —

4.3.5, Borclanma Araclarının Likiditesinin Yatırımcmın Elinde Bulunan Tutara Bagh Olarak

KısıtlanmasıRiski: |
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Gedik Yatırım’ın Borglanma Araglari Piyasasindakiislem alt limiti 10‚000 nominal TL olup, yatırımcının halka
arzdan sonra sahip oldu&u borglanmaaraglarının tutarının bualt limitlerin altında kalması durumunda borglanma
araglarının bu piyasada satılması imkänsız hale gelebilir. |

4.3.6. Tasfiye Durumunda Borglanma Araglarının Diger Alacaklara Göre Sıralamasından Kaynaklanan
Risk:

Borglanma aragları, Icra ve Iflas Kanunu(ik) húkimleri bakimindan adi borc senedi hükümlerine tabidirler.
Yürürlükteki Îcra ve Iflas Kanununa göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası kapsaminda, borglanma
aragları 4. sırada, teminatsız bulunan alacaklar arasinda yer almaktadir, E 
Konuyailiskin ayrıntılı bilgi ihragcı bilgi dokümanmın 2 nolu béliimiinde yer almaktadir.

5. HALKA ARZA ILISKIN BILGILER 5

5.1. Halka arzın gerekgesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

Gedik Yatırım, mevcut aktiflerinin fonlanması amacıyla borglanma)aracı ihrag etmeyi planlamaktadır. Bu
amagla, öncelikle borglanma araglarının ihracından sa&lanacak gelir ile Gedik Yatırım’ın tedavülde bulunan
20/07/2020 tarihlerinde itfa edilecek borglanma araglarının anapara ve faiz ödemelerinde ve bir yıl igerisinde
ihraç edecegi borçlanma araçlarminana para ve faiz ödemelerinde kullanılacaktır. Talebin fazla olması halinde
Gedik Yatırım yatırımcılarına menkul kıymet islemlerinde kredi olarak kullandırılması planlanmaktadır.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun3.2 no’lu maddesinde yer almaktadir.

5.2. Halka arza iliskin temelbilgiler

Halka arzın tabi olduÿu kosullar:

Gedik Yatırım, halka arz edilecek borglanmaaracının ikinciel piyasada islem gorebilmesi icin BIAS Kotasyon
Yönetmeligi hükümlerine göre BIAS’a basvuruda bulunmustur. Borglanma Araglarının BIAS’ta islem
görebilmesi BIAS Yönetim Kurulunun kararınabaglıdır.

Halka arz edilen borclanma araclarının tutarı:

40.000.000 TL nominal degerde 184 gün vadeli degisken faizli finansman bonoları halka arz edilecektir.
Halka arza, 40.000.000.TL olan halka arz büyüklügünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka
arz miktarı 60.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilecektir.

Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka arz edilmesi planlanan finansman bonolan 16 — 17 Temmuz 2020 tarihlerinde 2 is gtinti stireyle
talep toplamak suretiyle halka arz edilecektir.

Halka arza basvurusiireci ile basvuru yerleri ye satis sekli:

Borglanmaaraglarının satisi; GEDIK YATIRIM tarafindan SPK’nın II-5.2 sayili Sermaye Piyasasi Araclarinin ©

Satis: Tebligi’nin 14 üncü maddesinde tanımlanan “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile

gergeklestirilecektir.

Bu halka arzda finansman bonosu satın almak isteyen yatırımcılar;

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S.

Genel Müdürlük |

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

Tel: +90 (216) 453 00 00 Faks: +90 (216) 377 11 36

ve GEDIK YATIRIM’ın tüm subelerine, telefon bankaciligi ve internet kanallan; www.gedik.com, Gedik

Trader (Gedik Trader Web ve GedikTrader Mobil) araciligi ile talepte bulunmak için basvurabilirler. Gedik

Yatirim sube adreslerine asagida verilen linkten ulasilabilecektir.
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https:/Awww.gedik.com/gedik yatirim/subelerimiz.aspx  

Yatırımcıların yukarıda belirtilen basvuru yerlerine müracaat ederek satın 'alacakları finansman bonosunun

nominaltutarını yatırmaları gerekmektedir.

Halka arzda talepde bulunan yurtigi bireysel yatırımcıların Gedik Yatırım nezdinde hesaplarının bulunması

gerekmektedir.  
Yatirimcilar, Talep Formu’ndatalep ettikleri finansman bonosunu nominaltutar olarak belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatırımcılar, asagıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:

= Gerçek Kisi Yatırımcilar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi

= Tiizel Kisi Yaturimeilar: [mzasirkiilerinin noter tasdikli órnegi, kurulus gazetesi, vergi levhasi ve ticaret

sicili kayrt belgesi fotokopisi

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no’lu maddesinde yer almaktadir.

5.3. Menfaatler hakkindabilgi

Borglanma aracı ihracına aracılık islemleri aynı kurum (GEDIK YATIRIM) tarafından gegeklestirilecektir.
Bunun dısında, ihractan menfaati olan baska bir danısman, kurum veya kurulus bulunmamaktadir. Dolayistyla
dogrudan veya dolayli olarak halka arzin basarisina baglanmis bir ekonomik cıkarı bulunan danısman, kurum
vaya kurulug bulunmamaktadır.

GEDIK YATIRIM,borglanmaaracı ihraglarının aracılık islemlerini 05/03/2020 tarih ve 1978 sayılı yönetim
Kurulu kararinda da belirtmis oldugu gibi hem ihragg1 hem de yatirim kurulusu sıfatını tasıması nedeniyle cıkar
gatısması olusmaması amacıyla gerekli önlemleri alarak ve olugabilecek cikar gatızmalarının cözümünde ise
öncelikli olarak yatırımcı menfaatini gözeterek yürütecektir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no’lu maddesinde yer almaktadir.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatirumcilarin katlanacagi maliyetler hakkindabilgi

Borglanmaaracınailiskin vergilendirme esasları Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun ‘‘Borclanma Araclarinaile
ligili Vergilendirme Esaslari’’ baslikh 9. maddesindebelirtilmistir. Yatırımcılardan isbu borglanmaaracıihracı
ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.6 no’lu maddesindeyer almaktadir.
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