
Gedik Yatırım Menkul Degerler Anonim Sirketi

SermayePiyasası Aracı Notu
Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca

+.../03/2020 tarihinde onaylanmıstır.

Ortaklıgımızın toplam 300.000.000 TL tutarmdaki ihrac tavanı kapsamındaki
borclanma araglarının halka arz edilecek 25.000.000 TL’lik kısmınm halka arzına
iliskin sermaye piyasası aracı notudur. Halka arz edilecek borclanma araclarma
fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 37.500.000 TL’ye kadar
artırılabilecektir.

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda
yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyecegi gibi,
sermaye piyasası araglarınailiskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye
piyasası aracı notu cercevesinde ihraç edilecek borclanma araclarma iliskin
ihraççimm yatirimoilara karsi olan ódeme yükümlülügü, Kurul veya herhangi bir
kamu kurulusu tarafından garanti altma almmamistir. Ayrica halka arz edilecek
borglanma araglarının fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasası aracı notu ihragcı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte
gecerli bir izahname olusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borglanma aracına
iliskin yatırım kararları ihraggı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve
özetin bir bütün olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihracer bilgi
dokümanı ve özet, aynı zamanda halka arzda satısa aracılık edecek ortaklıgımızın
www.gedik.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydmlatma Platformu
(KAP)’nda (kap.org.tr) 23/05/2019 tarihinde, giincellenmis ihracer bilgi dokümanı
10/10/2019 tarihinde, ózet ise .../03/2020 tarihlerinde yayımlanmıstır. Ayrıca
basvuru yerlerinde incelemeye acık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi
olusturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlis, yamiltici ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraccı sorumludur. Zararın ihraccidan
tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin agikca belli olmasi halinde; halka arz
edenler, ihraca aracilik eden lider yetkili kurulus, varsa garantór ve ihraççmm
yónetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar
kendilerine yükletilebildigi öleüde sorumludur. 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 hükümleri cercevesinde sorumludur.
Kurulca 23/05/2019 tarihinde onaylanan ihracgi bilgi dokümanı kapsaminda daha
önce ihrac edilen borclanma araclarma iliskin bilgiler asagidaki tabloda yer
almaktadir.
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Kisaltma Tanim
AS. Anonim Sirket
Gedik Holding Gedik Holding A.S.
GDKGS Gedik Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklıgı A.S.
GDKYO Gedik Yatırım Ortaklıgı A.S.
BIAS/BIST Borsa Istanbul A.S.
GYHOL Gedik Yatirim Holding A.S.
KAP Kamuyu Aydinlatma Platformu
Md Madde
MKK Merkezi Kayıt Kurulusu A.S.
SPK veya Kurul Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn Sermaye Piyasası Kanunu
Sirket veya GEDIK YATIRIM veya Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
Ihrascı (Konsolide edilen finansal ortaklıkları dahil)
T.C. Türkiye Cumhuriyeti
Takasbank Istanbul Takas ve Saklama Bankas1 A.S.
TL Türk Lirası
TSPB Türkiye Sermaye PiyasalarıBirligi
TTK Türk Ticaret Kanunu
YK Yönetim Kurulu 
 

  

 



THRACCI BiILGi DOKUMANINDA YER VERILEN GORUSLER VE ONAYLAR
DISINDAKI GÖRÜSLER/ONAYLAR

Yoktur.

1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUGUNU YUKLENEN
KISILER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz cercevesinde bu
sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda
bulunan bilgilerin ve verilerin gercege uygun oldugunu ve sermaye piyasası aracı
notunda bu bilgilerin anlamını degistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması icin her
türlü makul özenin gösterilmis oldugunu beyanederiz.
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Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
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T. Metin Ayigik  Erhan TOPAC Sorumlu Oldukları Kısım:
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SERMAYEPIYASASI ARACI
NOTUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracilik Eden
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T. Metin Ayisik Erhan TOPAC Sorumlu Oldukları Kısm:
Genel Müdür Yönetim Kurulu Baskanı
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2. RISK FAKTORLERi

Ihracı yapılacak olan borglanmaaracınailiskin Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.’nin
yatırımcılara karsı olan ödeme yükümlülügü herhangi bir kamu kurulusu tarafından
garanti altina alınmamıs olup, yatırım kararının, ihraccının finansal durumunun analiz
edilmesisuretiyle verilmesi gerekmektedir.

Gedik Yatırım, finansman saglamak amacıyla, faiz karsılıfında teminatsız borglanma aracı
gıkarmakta ve halka arza katılarak bu borçlanma aracını satın alacak yatırımcılara ihra¢
etmektedir. Borglanma aracin sahibinin anapara ve faiz alacagi diginda hicbir talep ve Gedik
Yatirim’in genel kurullarina veya yOnetimine katilma veya temettii alma gibi higbir ortaklik
hakkı yoktur.

Gedik Yatırım’ın borglanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını olustururken
asagıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydi ile borglanma aracı yatırımından
kaynaklanan bazı risklerle karsilasabileceklerdir. Ihraggıya ve ihraççinm içinde bulundugu
sektöreait riskler ihragcı bilgi dokümanında yer almaktadır.

Ihracgı kendi operasyonları ve borglanmaaraglarının türüne göre yatırım kararı verilmesinde
ónem tasıyan riskleri tanımlamaktadır. Ihrascının mevcutta önemli olarak górmedigi veya
halihazırda haberdar olmadıgıilave riskler olabilir.

Söz konusu borçlanma araçlarina iliskin riskleri tam anlamiyla anlayamayan muhtemel
yatirimeilarin bagimsiz finansal tavsiye almasi uygun olacaktır.

2.1. ÖdememeRiski:
Ihrascının temerrüde düsmesi ve vade tarihindeki yükümlülügünü yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. Ihrag edilen borglanma aracları ödeme yükümlülügü, gergek veya tüzel
üçüncü bir kisi tarafından garanti altına alınmamıstır. Ihraccının borglanma aracı vade
sonundaki nominal degerini (anapara ve faizlerini) ódeyememe riski mevcuttur.

Ihragginin, borelanma aracının anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar,
borcun anapara vefaizlerini yargı yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma
aragları Icra ve Iflas Kanunu hiiktimleri bakimindan adi borg senedi hiikiimlerine tabidirler.
Borglanmaaracı alacaklan, Icra ve Iflas Kanunu’nun 206 ncı maddesinin dérdtincti fikrasinda
“dördüncü sıra” baslıgı altındaki “imtiyazlı olmayan diger biitiin alacaklar” arasında yer
almaktadır

2.2. Piyasa Riski:

Ikincil piyasada islem gören borglanma araglarının fiyatları, piyasa faiz oranlarındaki
dalgalanmalara, ihraccı faaliyetlerine, finansal sektörün (banka/yatırım kuruluslarının) arz vetalebine baglı olarak degiskenlik gösterebilir.

Borglanma aragları ihrag edildikten sonra, piyasa faiz oranı Gedik Yatırım’ın operasyonel
sonuglarına, faaliyet gösterilen sektördeki gelismelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere
ve ekonomik beklentilere baglı olarak, is bu duyuru ile ilan edilen faiz oranından farklı olarak
ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrıca son yıllarda küresel piyasalarda yasanan
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dalgalanmaların yeniden yasanması halinde ihrag edilecek borglanmaaraglarının piyasa fiyatı,
ihraggidan bagimsiz olarak olumsuz etkilenebilir. Böylece borglanmaaraclarının itfa tarihine
kadar olan piyasa degeri, faiz oranlarındaki deZisikliklere paralel olarak degisebilecektir,

Baska bir deyisle, borglanma aracları ihrac edildikten sonra, fiyatı ikincil piyasa kosullarında,
arz ve talebe gore belirlenecektir. Ihrag eden kurulusun kredi degerliliginden baimsiz olarak
piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artislar borglanma araclarinin piyasa fiyatim
düsürücü yönde,faiz oranlarındaki gerilemeler ise borglanmaaraglarının piyasa fiyatını artırıcı
yönde etki gösterebilecektir. Bu gergevede, genel piyasariski, piyasadaki faiz oranlarının genel
seviyesinde yasanan artis veya azalıslar nedeniyle ikincil piyasa fiyatlarında olusabilecek
degisiklikleri ifade etmektedir.

Ancak piyasa faiz oranındakiazalıs ya da artiglar, ihragginin ódeyecegi toplam faiz tutarında bir
degisiklige neden olmayacaktır. Diger bir deyisle, “Borglanmaaraglarını birincil piyasadan alan
bir yatırımcı bu borçlanma araclarını vade boyunca elinde tutması halinde, isbu sermaye
piyasasi araci notunda esaslar: belirtilen ve www.gedik.com adresli Gedik Yatırım Menkul
Degerler A.S.’nin internetsitesi ve KAP’tailan edilecek faizi vade sonunda elde edecektir.

2.3 Likidite Riski:

Borglanma araglarının satıs sonrasında BIAS’in ilgili pazarida kote olarak islem görmeye
baslaması beklenmektedir; ancak borçlanma aragları icin aktif bir alım-satım piyasası
olusmayabilir. Ihraccı kredi durumundan bagimsiz olarak alıcı ve satıcıların piyasaya
katılımının düsmesi sebebiyle islem hacimlerinin düsmesi ve piyasa derinliginin yetersiz
kalması ihraca iliskin likidite riskini ortaya gıkarabilir. Likidite riski, borglanma araclarinin
vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar icin borglanma aragları istedikleri
an satamamaları ya da ederinden düsük bir fiyata satmalarina yolacabilir.

2.4 MevzuatRiski:

Borglanmaaracının ihrac edildi$i dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin
düzenlemelerinde meydana gelen degisikliklerden olumsuz yónde etkilenmesi riskidir.

2.5 Borclanma Araclarmm Likiditesinin Yatırımemm Elinde Bulunan Tutara Bagh
Olarak Kısıtlanması Riski:

Ihrag edilecek borglanmaaraglarının islem göreceZi piyasada yapilacak islem boyutlanile ilgili
alt limitler bulunmaktadır. (Gedik Yatırım’ın Borglanma Aragları Piyasasında ki islem alt limiti
10.000 nominal TL’dir.) Yatırımcının halka arzdan sonra sahip oldugu borglanmaaraclarının
tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araglarının bu piyasada
satılması imkänsız hale gelebilir.

2.6 Tasfiye Durumunda Borclanma Araglarının Diger Alacaklara Góre Siralamasmdan
Kaynaklanan Risk:

Borglanma araclan, Icra ve iflas Kanunu (IK) hükümleri bakımından adi borç senedihükümlerine tabidirler. Yürürlükteki Icra ve Iflas Kanununa göre, müflisten adi ve rehinli
alacaklıların sırası asagıdaki gibidir. Borglanma aragları bu sıralamada 4. sırada, teminatsız
bulunan alacaklar arasında yer almaktadır.

  



 

1 Iflas masrafları ve iflas masasının borgları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak
"_ |ódenir. (1ÍK md. 248)
 

> Bir malin aynindan dogan kamu alacaklar: (Gúmriik resmi, bina ve arazi vergileri,
__| veraset veintikal vergisi vb.) (IIK md. 206/1)
 3.

|

Rehinle temin edilmis alacaklar (IK md. 206/1)
 

 
Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karsılanmamıs olan veya

4 teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satıs tutarından, dördüncü sırada
“

|

imtiyazlı olmayan digerbiitiin alacaklar ile verilmek tizere kaydolunur. (IIK md.
206/4)   

2.7 Ihraccı ve Aracı Kurumun Aynı Tüzel Kisilik Olmasından Kaynaklanan Risk

GEDIK YATIRIM tarafından ihra¢ edilecek 300.000.000 TL’lik ihraç limiti dahilinde nominal
degerli borglanma araci ihraclarindaaracilik faaliyetlerini kendisi yürütecektir. Gedik Yatırım,
Ihrascının ve ihracı gergeklestirecek aracı kurulusun aynı kurum (GEDIK YATIRIM)olacagi
dikkate alınarak, ihrag nedeniyle olusabilecek gıkar gatısmalarının yatırımcılar aleyhine sonug
dogurmas: ihtimali bulunmaktadır. 29.04.2019 tarih ve 1887 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
almıs ve ilgili kararda halka arzaaracılık faaliyetlerinin Kurul düzenlemelerine uygun olarak ve
öncelikle yatırımcı menfaati gözeterek gerçeklestirilecegine iliskin Kurul'a beyan ve taahhüt
vermistir.

3. TEMEL BILGILER

3.1. Halkaarzailiskin ilgili gercek ve tiizel kisilerin menfaatleri:
Borglanma aracı ihracına aracılık islemleri aynı kurum (GEDIK YATIRIM) tarafından
gegeklestirilecektir. Bunun dısında, ihragtan menfaati olan baska bir danısman, kurum veya
kurulus bulunmamaktadır. Dolayısıyla doßrudan veya dolayli olarak halka arzin basarisina
baglanmıs bir ekonomik cıkarı bulunan danısman, kurum vaya kurulus bulunmamaktadır.

GEDIK YATIRIM,borglanmaaracı ihraglarının aracılık islemlerini 29.04.2019 tarih ve 1887
sayılı yönetim kurulu kararında da belirtmis oldugu gibi hem ihragg1 hem de yatırım kurulusu
sıfatını tasıması nedeniyle gıkar gatısması olusmaması amacıyla gerekli önlemleri alarak ve
olusabilecek çikar gatısmalarının cözümünde ise öncelikli olarak yatırımcı menfaatini
gözeterek yürütecektir.

3.2. Halka arzın gerekcesive halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Gedik Yatırım, mevcut aktiflerinin fonlanması amaciyla borglanma araci ihrag etmeyi
planlamaktadır. Bu amagla, öncelikle isbu borglanmaaraglarının ihracindan saÿlanacak gelirile
Gedik Yatırım’ın tedavülde bulunan 23/03/2020 tarih ve 30.000.000 TL tutarlı finansman
bonolarının anapara ve faiz ödemeleri ile bir yıl igerisinde ihrag edecegi diSer borclanma
araclarinin ana para ve faiz ödemelerinde kullanılacaktır. Ihrastan elde edilecek fonun bu
finansman bonolarından kaynaklanan borgları ödemede yeterli gelmemesi durumunda, kalan
tutarlar, kısa vadeli para piyasalarından saglanacak fonlama ve Sirketin özkaynakları ile
karsılanacaktır.

Tertip talebin fazla olması halinde ana para ve faiz ödemelerinden arta kalan tutarın Gedik
Yatırım yatırımcılarına menkul kıymet islemlerinde kredi olarak kullandırılması
planlanmaktadır.

 A



Borglanmaaraci ihraclarindan saglanan net nakit girisleri GEDIK YATIRIM’ın bilancosundaki
1060-Bankalar hesabi karsiliginda 3180-Diger Finansal Borçlar hesabı kullanılarak
muhasebelestirilecektir. 1060-Bankalar hesabında yer alan fonlar, kullandırılan menkul kıymet
kredisine paralel olarak 1210- Kredi hesabına kredi kullanan müsteri bazında izlenecektir.

4.IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK BORCLANMA ARACLARINAILISKIN
BILGILER

4.1. Ihrag edilecek borclanma araclarmin;

a) Tiirii: Finansman Bonosu

b) ISIN kodu: Ihrag edilecek borglanma aracına iliskin ISIN kodu Takasbank tarafından
üretilecektir.

c) Nama/Hamiline oldugu: Hamiline

d) Borglanma araglarını kaydi olarak izleyen kurulusun unvanı, adresi:
Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. Resitpasa Mahallesi Borsa Caddesi No:4, Sarıyer 34467
ISTANBUL

4.2. Borclanma araclarmin hangi mevzuata gore olusturuldugu:

GEDIK YATIRIM tarafindan ihrag edilecek borglanma aragları Sermaye Piyasası Mevzuatı
kapsamında olusturulmustur.

Ihrag edilecek GEDIK YATIRIM borglanmaaraclarına iliskin talep toplama yóntemi, dagitim
ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına iliskin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı
"Sermaye Piyasası Araglarının Satısı Tebligi" hiiktimlerine dayanılarak gergeklestirilecektir.

GEDIK YATIRIM tarafından ihrag edilen borglanma aragları, BIAS'n 13 Kasim 2015
tarihinde onaylanan ve 30 Kasim 2015 tarihinde yürülüge giren "Kotasyon Yönergesi" ile
"BorglanmaAragları Piyasası Prosedürü" hükümlerine tabi olacaktır.

Halka arz edilecek finansman bonoları vetahvillerin ikinci el piyasada islem gérebilmesi icin
Borsa Istanbul Kotasyon Yönetmeligi hükümlerine göre BIAS’a miiracaat edilmistir.
Borglanma araglarının BIAS’da islem görebilmesi Borsa istanbul Genel Müdürlügü’nün
kararina baglidir.

Borglanma Araglarimn Borsa Istanbul Borglanma Aragları Piyasası, Kesin Alım-Satım
Pazari'nda islem górme esaslant, islem saatleri, emir tipleri, emir biiytikltikleri Borsa Istanbul
Borglanma Aragları Piyasası Yönetmeligi’nde belirlenmistir. Borsa Istanbul Borçlanma
Aragları Piyasası, Kesin Alım-Satım Pazarı'nda borclanma araclan icin minimum emir
büyüklügü 10.000 TL olarak belirlenmistir.

4.3. Borçlanma araglarının kaydilestirilip kaydilestirilmedigi hakkındabilgi:

Ihrag edilecek borelanma aragları kaydilestirme esasları gergevesinde Merkezi Kayıt Kurulusu
A.S. (MKK)nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

  



4.4. Borclanma araclarimn hangi para birimine góre ihrac edildigi hakkindabilgi:

Borglanmaaragları Türk Lirası cinsinden satısa sunulacaktır.

4.5. Ihraccmın yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması icinde ihracı planlanan
borclanma araclarmin yeri hakkindabilgiile siralamayi etkileyebilecek veya borclanma
aracının ihraggınım mevcut ya da gelecekteki diger yiikiimliiliiklerinden sonra gelmesine
yol acabilecek hükümlerin özetleri:

Ihrasgının, borglanmaaracı anapara ve faizlerini ödeyememesi durumundayatırımcılar, borcun
anapara ve faizlerini yargı yoluna bagvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borglanmaaragları
icra ve Iflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borglanma
aracı alacakları, Icra ve Iflas Kanunu’nun 206’ncı maddesinin dördüncü fikrasinda ‘‘dérdtincti
sira”” baslig1 altindaki “imtiyazli olmayan diger biittin alacaklar’’ arasında yer almaktadir.
Ihrag edilen borclanma araglarına iliskin ödeme yükümlülügü, ücüncü bir taraf tarafından
garanti altına alınmamıstır.

Sirketin 23/03/2020 tarih ve 30.000.000 TL tutarlı finansman bonolarınınitfaları yapılacaktır.
Buitfalarin yerine yeni borglanmaaraglarıihracları gergeklestirilecektir.

Yürürlükteki Îcra ve Íflas Mevzuatı’na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası
asagidaki gibidir.

 

1 Iflas masrafları ve iflas masasının borgları bütün alacaklılardan önce ve tam
"_| olarak édenir. (IK md. 248)
 2 Bir malin aynindan dogan kamu alacaklan (Gümrük resmi, bina ve arazi

__| vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (HÍK md. 206/1)
 3.

_|

Rehinle temin edilmis alacaklar (IIK md.206/1)
 

 
Bundan sonra gelmek iizere; teminatli olup da rehinle karsılanmamıs olan veya

4.

|

teminatsız bulunan alacaklar masa mallarinin satis tutarmdan, asaSidaki sira ile
verilmek üzere kaydolunur. (IIK md. 206/4)   

4.6. Ihrag edilecek borclanma araglarının yatırımcıya sa8ladı3ı haklar, bu hakların
kullanım esasları ve bu haklarailiskin kısıtlamalar:
BorglanmaAracı Sahiplerinin Hakları:

Ihrag edilmesi planlanan 25.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonolarının yatırımcılara
vade sonunda ana para ve faiz ödemesini alma hakkını vermektedir.

itfa islemleri icin Takasbank nezdinde MKK adina hesap acılmakta olup, GEDIK YATIRIM
tarafından ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdinde ilgili hesaba
aktarılmaktadır.

Itfa ödemesi topluca üye bazında üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına
Takasbank aracılıgı ile aktarılacaktır. itfa ödemesinin yatırımcı hesaplarına aktarım islemleri
üye kuruluslar tarafından yapılacaktır.

  



Bonolara ait kupon bedelleri Gedik Yatirim tarafindan MKK hesabina brüt olarak
aktarilacaktur. MKK’ya tiye kuruluslar da kendilerine briit olarak yapılacak ödemeleri, yasal
vergiler igin kaynaginda kesinti yaptiktan sonra, nettutar tizerinden yatırımcılara ödeyecektir.

Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gergeklestiren Sirketin alacaklısı konumunda olup,
GEDIK YATIRIM aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) baska bir hakka sahip
degildirler. Yatırımcılar, ihrag edilecek borglanma aragları igin belirtilen hesaplama yöntemiile
hesaplanacak anapara vefaizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.
Bunun yanısıra TTK uyarınca borglanma aracı sahiplerinin hakları asagida verilmektedir;

- Kurulusta, sermayenin azaltılması ve artırılmasıile birlesme, bölünme, tür degistirme ve
menkul kıymet gıkarma gibi islemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, beyanlarin ve
garantilerin yanlis, hileli, sahte, gergege aykırı olmasından, gercegin saklanmis bulunmasindan
ve diger kanuna aykiriliklardan dogan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları
yapanlar ile kusurlarının varlıgı halinde bunlara katılanlardan talepte bulunmak (TTK md. 549),

- Sermaye taahhtidiinde bulunanların ödeme yeterliliZinin bulunmadigim bilmesine
ragmen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden, söz konusu borcun
ódenmemesinden dogan zararlantalep etmek (TTK md. 550/2),

- Ayni sermaye veya devralinacak isletme ile ayinlarin degerlemesinde emsaline oranla
yüksek fiyat bigenlerden, isletme ve ayının niteligini veya durumunu farkli gdsterenlerden ya
da baskabir sekilde yolsuzluk yapanlardan dogan zararları talep etmek (TTK md.551),

- Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarından kanundan ve
esas sözlesmeden doan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, verdikleri
zararlari talep etmek (TTK md. 553/1),

- Sirketin ve sirketler toplulugunun yıl sonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını,
hesaplarını denetleyen denetei ve özel denetgilerden kanuni górevlerinin yerine getirilmesinde
kusurlu hareketettikleri takdirde, verdikleri zararları talep etmek (TTK md. 554) ,

- Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde,
alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 474/1),

- Uzun süreden beri sirketin kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya
genel kurulun toplanmaması hallerinde sirket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret
mahkemesinden durumun düzeltilmesini istemek(TTK md. 530/1),

- Zarara ugrayan sirketin iflasi halinde, pay sahiplerinin ve alacaklıların istemlerinin iflas
idaresinceileri stirtilmedigi takdirde, tazminat davası açmak (TTK md. 556/1),

- Sermayenin kaybi ve borca batiklik halinde, yeni nakit sermaye konulmasi dahil nesnel
ve gergek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyilestirme projesini mahkemeye sunarak iflasın
ertelenmesini istemek (TTK md. 377),

- Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi
olmayan TTK’nun 393 üncü maddesinde sayılan yakınlarının sirkete nakit borglanması veya bu
kisiler igin sirketin kefalet, garanti ve teminat vermesi veya sorumluluk yüklenmesi veya
bunların borglarını devralması durumunda, bu kisileri, sirketin yükümlendirildigi tutarda sirket
borgları icin dogrudan takip etmek (TTK.md.395/2),

- Sirketin iflasi halinde, yónetim kurulu tiyelerinden son tic yilda sebepsiz zenginlesmeile
elde edilen kazangların iadesini talep etmek (TTK.md.513/1),

- Sirketler toplulugu igerisinde hakimiyetin kötüye kullanılması durumunda, Sirket iflas
etmemis olsa bile, sirketin zararının sirkete ödenmesini istemek (TTK.md.202/1-c),
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- Sirketin sona ermesi ve tasfiyesi durumundaalacaklarını tasfiye memurlarına bildirmek
(TTK.md.541/1)

Borclanma Arac1 Sahiplerinin haklarma iliskin smirlamalar;

- Borclanma araci sahibi, finansman bonosu/tahvil satin almakla sadece GEDIK
YATIRIM’a faiz kargihginda bore vermis olmaktadir, GEDIK YATIRIM’in kar veya zarar
riskine katilamaz.

- Borglanmaaracı sahibinin, anaparave faiz alacagi dısında higbir hakki yoktur.

- Borglanma aracı sahibinin GEDIK YATIRIM’ın genel kurullarına veya yönetimine
katilma gibi higbir talep ve ortaklık hakkı yoktur.

- Borglanmaalacakları, Icra ve Iflas Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında
“Dördüncü Sıra” baslıdı altindaki “imtiyazlı olmayan diger bütün alacaklar” arasinda yer
almaktadır.

Ihrac edilecek borçlanma araclarima iliskin anaparave faiz haklarının kullanım süreeci

Îtfa islemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap acilir. GEDIK YATIRIM tarafindan
ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesabaaktarılır.

itfa ödemesi topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına
Takasbank araciligi ile aktarilacaktir. Itfa ödemesinin yatırımcı hesaplarına aktarım islemleri
üye kuruluslar tarafından yapılacaktır.

Borglanma araglarına ait itfa bedelleri, GEDIK YATIRIM tarafından MKK hesabına brüt
olarak aktarılacaktır. MKK’ya üye kuruluslar da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri,
yasal vergiler icin kaynaginda kesinti yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara
Odeyecektir.

4.7. Nominal faiz oran1 ve ódenecek faize iliskin esaslar:

Iskonto esasina gére sabit faiz ile ihrag edilecek finansman bonolarının faiz oranı Genel Müdür
tarafından piyasafaiz oranları incelenerek belirlenmektedir.

119 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %9,50, yıllık bilesik faiz oranı
%9,81, 1 TL nominaltutarlı finansman bonosu igin fiyati ise 0,96996 TL’dir.

a) Borclanma aracının vadesive itfa planıile itfa sürecine iliskin esaslar:
=Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-31.1 “Borçlanma Araçlan Tebliëi”nde belirtilen esaslara

uygun olarak 119 gün vadeli finansman bonosu ihrag edilecektir.

119 gün vadeli finansman bonolarının vade baslangic ve itfa tarihi asagida yer alan tabloda
belirtilmistir.

 

Vade Baslangic Tarihi 23/03/2020
Anapara ve Son KuponFaizi geri ödemetarihi 20/07/2020
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Itfa Siireci;

Ihrag edilecek finansman bonoları iskontolu kıymetler olup, anapara ve faiz ödemesi vade
bitimindebir defada gerceklestirilecektir.

b) Kupon ódeme dónemi, faizin ne zaman ödenmeye baslayacaÿr, son ödeme
tarihleri:

Iskontolu olarak ihrag edilecek finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara
ile birlikte ödenecektir. Kupon ódemesi yapılmayacaktır. Da&ıtım sonuglarının onaylanmasını
takiben halka arza katılan tüm yatırımcılar icin vade baslangi¢ tarihi 23 Mart 2020 olacaktr.

c) Faizin ve anaparanm zaman asim:

2308 sayılı “Sirketlerin Müruru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin
Hazineye Intikalı Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret
bulunmaksızın 5 yıllık zamanasımına ugramıs olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zaman asımına
ugramıs anapara bedelleri, söz konusu süreler içerinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal
eder.

d) Faizin degisken olmasi durumunda, dayandiÿi gôsterge faiz oram ile buna
dayanılarak hangi yöntemle hesaplanacagı:

Finansman bonoları, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrag edilecektir.

e) Gösterge faiz oranının gecmis ve gelecek performansmm ve degiskenliginin
neredentakip edilebilecegi:

Finansman bonoları, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrac edilecektir.

f) Gésterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganiistii unsurlar ve faize iliskin
düzeltme kuralları:

Finansman bonolani, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrag edilecektir.

g) Gösterge faizin kullanılması suretiyle bulunacak faiz oranmm kim tarafindan
hesaplanacagı:

Finansman bonoları,sabitfaiz ile iskontolu olarak ihrag edilecektir.

h) Faiz oranmm belirlenmesinde esas almacak öleütün ortadan kalkması halinde
yapılacakislemler:

Finansman bonoları, sabit faiz ile iskontolu olarak ihraç edilecektir.

i) Faiz ödemesinin türev bir kısmmın olması durumunda, yatırımın degerinin
dayanak aracin degerinden, özellikle risklerin acik bir sekilde ortaya qktizi
durumlarda nasil etkilendigi hakkinda bilgi:

Ihrag edilecek finansman bonolarının faiz ödemesinin türev kısmı bulunmamaktadır.

4.8. Ihracemin ya da yatırımcının talebine baglı olarak erken itfanın söz konusu olması
durumundaerkenitfa kosulları hakkında bilgi:

Ihrag edilecek finansman bonolarının erkenitfası planlanmamaktadır.

4.9. Kısmiitfanın söz konusu olması durumundakısmiitfa kosulları hakkındabilgi:

   
 



Dokümanın onay_ tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihra¢
bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracın baslatılacagı SPA Notu'nda
belirlenecektir.

4.10. Borçlanma araclarma kardan pay verilip verilmeyeceÿi hakkinda bilgi:
Doktimanin onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrag
bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracın baslatılacası SPA Notu'nda
belirlenecektir.

4.11. Halka arz edilecek borglanma araglarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasılhesaplandıgı hakkındabilgi:
Iskonto esasına göre sabitfaiz ile ihrag edilecek finansman bonolarının faiz oranı Genel Müdürtarafından piyasafaiz oranları incelenerek belirlenmektedir.

119 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %9,50, yıllık bilesik faiz oranı%9,81,1 TL nominal tutarlı finansman bonosu igin fiyatı ise 0,96996 TL’dir

1.000 TL nominal deger tizerinden talep toplanilacak bononun satis fiyati asagidaki formiillehesaplanacak ve virgiilden sonraiki haneye yuvarlanacaktır.

BF=1.000/(1+(BO*(T/365)
 

 

  

Finansman Bonosu Faiz Oran: (Basit) BO
Vadeye Kalan Giin Sayisi

T
Finansman Bono Fiyatı

BF   
4.12. Paya dönüstürülebilir tahvillere iliskin ózel hiikiimler:
Yoktur.

4.13. Degistirilebilir tahvillere iliskin özel hükümler:

Yoktur.

4.14. Borclanma araci sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlarvasıtasıyla yapıldızıile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi:
6102 sayılı TTK uyarınca borglanmaaracı sahipleri, pay sahiplerinin paya baglı olarak sahipoldukları temsil haklarına sahip degillerdir. Gedik Yatırım’ın esas sözlesmesinde borclanmaaracı sahiplerinin temsil edilmesine dair her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.

4.15. Borglanmaaracı ihracına iliskin yetkili organ kararları:
Sirket yönetim kurulunun 29.04.2019 tarih ve 1887 sayılı toplantısında; Sermaye PiyasasıKurulu'nun, BORCLANMA ARACLARI TEBLIGI 1-31.1) ve ilgili diger mevzuat
cercevesinde;
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1. Sirketimizin 300,000.000 (tigytizmilyon) Tiirk Lirasi'na kadar bir yil igerisinde farkl
vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt iginde halka arz yöntemi ve/veya halka arz
edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil
ihrag edilmesine iliskin yeni bir ihrag limiti talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na
basvuruda bulunmasına,

2. Borglanmaaracı ihracı islemlerinin en iyi gayret aracılıdı ile Gedik Yatırım Menkul
Degerler A.S. tarafindan yapilmasina,

3. Borglanma aracı ihracınailiskin aracilik faaliyetlerini Sirketimizin yürütecek olması
nedeniyle söz konusu borglanma araglarına iliskin aracılık faaliyetlerinin Sermaye
Piyasasi Kurulu’nun mevzuatina uygun olarak gerceklestirilmesine,

4. Olusabilecek olası çikar çatismalarinm çüôzümünde óncelikli olarak yatırımcı
menfaatinin gözetileceZinin taahhüt edilmesine,

5. 300.000.000 Túrk Lirasi’na kadar tertipler halinde borglanma arac1 ihrac1 igin Sermaye
Piyasası Kurulu ve diger merciler nezdinde gerekli basvuruların yapılmasına, ihrag
tavanı igerisinde borglanma aracı ihrag ve halka arzı kapsamında her bir ihracın tutarı,
vadesi ve faiz oranı ile diger tüm gartlarin belirlenmesi ve bütün islemlerin yerine
getirilmesiigin Sirket Genel Müdürlügü’nün yetkilendirilmesine,

oy birligi ile karar verilmistir.

Sirket Yönetim Kurulu’nun söz konusu kararı kapsamında, Sermaye Piyasasi Kurulu’nun
Borglanma Aragları Tebligi’nin (VII-128.8) 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gergevesinde,
satısa sunulan toplam tutarın yüzde ellisini asmamak kaydıyla ihrac tavanı dahilinde ek satıs
yapılabilecektir.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararının Genel Müdürlügümüze verdigi yetkiye istinaden, Genel
Müdürlügümüz 04/03/2020 tarihinde alınan karar ile 119 gün vadeli, iskontolu, 25.000.000 TL
nominal degerli (fazla talep gelmesi durumunda 37.500.000 TL) 20/07/2020 itfa tarihli
finansman bonolarının halk arz tarihlerini 19 — 20 Mart 2020 vade baslangıc tarihini ise 23
Mart 2020 olarak belirlemistir.

4.16. Halka arz edilecek borglanma aracı üzerinde, borelanma aracının devir ve
tedavülünü kısıtlayıcı veya borclanma aracmu alanlarm haklarmi kullanmasma engel
olacak kayitlarm bulunup bulunmadiginailiskin bilgi:

Halkaarz edilecek borglanmaaraglarının devrine ve serbestge tedavül etmesine iliskin herhangi
. bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Halka arz edilecek borglanma araglarının üzerinde sahibinin haklarının kullanmasına engel
olacak kayıt bulunmamaktadır.

5, HALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR

5.1. Halka arzm kosulları, halka arzailiskin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve
halka arza katılmakicin yapilmasi gerekenler

5.1.1. Halka arzin tabi oldugu kosullar:
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Halka arzın baslaması öncesinde Kurul hariç, baska kisi veya kurulusların onayının alınması
veya benzeri baz: gartlarin yerine getirilmesi gerekmemektedir. Diger taraftan, Gedik Yatirim,
halka arzedilecek borçlanma araglarının ikinci el piyasada iglem górebilmesi igin BIAS
Kotasyon Yönergesi hükümlerine göre BIAS’a bagvuru yapmıstır. Borglanma aragları BIAS’ta
islem görebilmesi, BIAS Genel Müdürlügü’nün kararına baglıdır.

Ihrag edilecek borglanmaaraglarınailiskin ISIN kodu Takasbank tarafından üretilecektir.

5.1.2. Halka arz edilen borclanmaaraclarınıntutarı:

25.000.000 TL nominal degerde 119 gün vadeli finansman bonoları halkaarz edilecektir. Halka
arza, 25.000.000.TL olan halka arz büyüklügünden fazla talep gelmesi durumunda toplam
halka arz miktarı 37.500.000 TL nominal tutara kadar artırılabilecektir.

5.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkındabilgi

5.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Finansman Bonoları 19 — 20 Mart 2020 tarihlerinde 2 is günü süreyle talep toplamak suretiyle
halka arz edilecektir.

5.1.3.2. Halka arza basvuru süreci ile basvuru yerleri ve satis sekli:

Borglanma araglarının satısı, GEDIK YATIRIM tarafından SPK’nın II-5.2 sayılı Sermaye
Piyasası Araglarının Satısı Tebligi’nin 14 tincti maddesinde tanimlanan “Sabit Fiyatla Talep
Toplama” yóntemi ile gerceKlestirilecektir.

Bu halka arzda finansman bonosu satin almak isteyen bireysel yaturmcilarin; halka arz süresi
iginde ve isbu Sermaye Piyasası Aracı Notundabelirtilen basvuru yerlerine müracaat ederek
“Talep Formu”nu doldurmaları ve satın alacakları finansman bonosunun nominaltutarını isbu
dokümanın 5.1.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.

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

Yatirimeilar, Talep Formu’nda talep ettikleri finansman bonosunu nominal tutar olarak
belirteceklerdir.

Talepte bulunacak yatırımcılar, asafıdabelirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:

m Gergek Kisi Yatırımellar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport)
fotokopisi

m Tüzel Kisi Yatırımcılar: Ímza sirkúlerinin noter tasdikli örnegi, kurulus gazetesi, vergi
levhası veticaret sicili kayit belgesi fotokopisi

Finansman Bonosu halka arzına basvuran yatirimeilar;

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
Genel Miidiirliik
Ofis Park Maltepe Altaygesme Mah. Camli Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ Istanbul
Tel: +90 (216) 453 00 00 Faks: +90 (216) 377 11 36
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Talepte bulunmakisteyen yatirrmeilar, GEDIK YATIRIM’mtüm subeleri, telefon bankacılıgı
ve internet kanalları; www.gedik.com, Gedik Trader (Gedik Trader Web ve GedikTrader
Mobil) araciligi ile talepte bulunmak icin basvurabilirler.

Yatirimcilar, istedikleri takdirde, Talep Formunda almak istedikleri tutara iliskin bir alt sınır
belirleyebilirler.

5.1.4. Karsılanamayantaleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satıs fiyatının
üzerinde ödenentutarların iade sekli hakkındabilgi:
Dagitim listesinin GEDIK YATIRIM tarafından onaylanarak kesinlesmesinin ardından, teminat
blokesi yöntemiyle basvuran yatırımcıların almaya hak kazandıkları borglanma araglarına
iliskin 6demeler, yeterli tutarda teminatlarin bozdurulmasi suretiyle tahsil edilecek, teminatlarin
fazla kısmı üzerindeki blokaj kaldırılacaktır.
Bedelleri nakden pesin alınmıs yatırımeılara ise karsılanmayan taleplere iliskin bedel iadeleri
ile hak kazandıkları nema tutarı ile birilikte dagitim listelerinin onaylandıfı gün
gerçeklestirilecektir.

5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkmda bilgi:

Finansman bonolarının birim nominal degeri 1.000 TL’dir. Minimum talep miktarı 1.000 TL
olacaktır. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 1.000 TL ve katları seklinde
olmasısarttır. Talep edilebilecek azami finansman bonosunun miktarı hakkında herhangi bir
sınırlamada bulunulmamıstır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu’nda almak
istedikleri miktarailiskin bir alt sınır belirleyebilirler.

5.1.6. Borclanma araci almak icin basvuru yapilacak yerler ile borclanma araci
bedellerinin ódenme yeri ve sekli ile teslim stiresi de dahil borclanma araclarının
teslimineiliskin bilgi:

a) Basvuru yapilacak yerler ile borclanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve
seklineiliskin bilgi::

Bonohalka arzına basvuran yatırımcılar;

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER AS.
Genel Miidiirltik
Ofis Park Maltepe Altaygesme Mah. Camli Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ Istanbul
Tel: +90 (216) 45300 00 Faks: +90 (216) 377 11 36

ve GEDIK YATIRIM’ın tüm subelerine, telefon bankaciligi ve internet kanalları;
www.gedik.com, Gedik Trader (Gedik Trader Web ve GedikTrader Mobil)aracılıgıile talepte
bulunmak igin basvurabilirler. Gedik Yatırım sube adreslerine asaÿida verilen linkten
ulasılabilecektir.

https://www.gedik.com/gedik_yatirim/subelerimiz.aspx

Borçlanma araci bedellerinin ödenme yeri;

Halka arz edilecek borglanma araclarmin bedelleri talep toplama süresi igerisinde asafıdaki
özel banka hesabına veya bu hesaba aktarılmak üzere GEDIK YATIRIM nezdinde bulunan
yatırımcı hesabına yatırılacaktır. TL DÍBS, Gedik Yatirim likit fonu ve Gedik Yatırımın ihrag
etmis oldugu TL cinsi finansman bonolarindan her hangi birinin blokaj1 yoluyla talepte bulunan
yatırımcıların teminatlarının bozdurulması suretiyle tahsil edilen tutarlar da sagidaki hesaba
aktarılacaktır.

  



Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S
Türkiye Is Bankası A.S.
Gebze Kurumsal/Kocaeli Subesi
IBAN:TR740006400000124300037146

Borglanmaaracı bedellerinin ödenmesekli;
Yurtici Bireysel Yatirimeilar:

Yurtigi Bireysel Yatirimcilar asagida belirtilen Nakden Ödeme, Kıymet Blokesi
Y6ntemiyle Talepte Bulunma, seceneklerinden bir tanesini seçerek nominal deÿer tizerinden
talepte bulunabilirler. Yatırımcıların talep ettikleri nominal degeri dikkate alarak sececekleri
ödeme sekillerine göre ödemeleri veya gerekli tutarda likit fon, DIBS veya Gedik Yatırım’ın
ihrag ettigi vadesi gelmemis finansman bonosu ve/veya tahvilleri bloke etmeleri gerekmektedir.

A. Nakden Ódeme: Yurtigi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri finansman
bonolarınailiskin parasal tutarları yukarıda verilen banka hesabına veya bu hesaba aktarılmak
üzere GEDIK YATIRIM nezdinde bulunan yatırımcı hesaplarına nakden yatıracaklardır. Nakit
ódemede bulunan Yurtigi Bireysel Yatirimeilarin yatırdıkları tutar finansman bonolarının
hesaplarma virman edilecegi tarihe kadar talepte bulundukları kurumun (GEDIK YATIRIM)
cari faiz oranlarından gecelik repo-mevduat islemlerinden degerlendirilmek suretiyle
nemalandirilacaktir.

B. Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurtici Bireysel Yatirimcilar
kendilerine ait yatırım hesaplarında mevcut olan TL DIBS, Gedik Yatırım likit fonu ve Gedik
Yatırımın ihrag etmis oldugu TL cinsi finansman bonoları ve/veya tahvilinden sadece tek bir
kıymeti segerek teminat göstermek sureti ile finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Yatırımcılar söz konusu kıymetler igin ayrı ayrı talep girebileceklerdir. Vadesi ve/veya kupon
Sdemesi halka arz bagvuru ve daßıtım dönemine denk gelen TL DIBS’ler blokeye
alinmayacaktir. Finansman bonosu talep bedeli karsılıgında alınacak blokaj tutarları asagıda
gösterilen sekilde hesaplanacaktır.

Likit Fon Blokajı (talep edilen nominal deger üzerinden): Ödenmesi gereken bedel / %97
TL DIBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel /%90 a
Gedik Yatırım ihrag ettigi tahvil blokajı ; Ödenmesi gereken bedel %100

Blokaj isleminde;
- Likit fonun o giin icin fon kurucusutarafindan agıklanan alıs fiyatı,
-TL DIBS ve Gedik Yatırım’ın ihrag etmis oldugu TL cinsi Tahvil blokajı icin Borsa

BorglanmaAragları Piyasasi, Kesin Alrm-Satim Pazari’ndaki alıs fiyatları dikkate alınacaktır.

Teminat gösterilen fonların bozulmasinda fonun o gún için ilan edilen katilma pay1 alim
fiyati, TL DIBS ve Gedik Yatırım’ın ihrag ettigi finansman bonolarmin bozdurulmasinda Borsa
Borclanma Araclar: Piyasasi, Kesin Alım-Satım Pazari’nda piyasa kosullarına göre degisen
fiyatlar kullanılacaktır.

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet
katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin
altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymetigin belirtilen katların dısında bir
adet olusmayacak sekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
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Dagitim listelerinin onaylanarak agıklandıdı isgünü, bu yöntemi tercih eden
yatırımcıların daßıtım listelerine göre almayı hak ettikleri tahvillerin bedeli, yatırımcıların
tercihlerine göre bloke edilen degerleri Gedik Yatırım tarafından re’sen nakde dönüstürülerek
özel hesabayatırılacaktır.

Yurtici Kurumsal Yatirimeilar:
Kurumsal Yatırımcılar'ın talepte bulunmak igin talep formu doldurmaları

gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri iskontolu finansman bonolarının
bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları
finansman bonolarının bedellerini dadıtım listelerinin onaylanmasından sonra 23/03/2020
tarihinde saat 12:00’ye kadar yukarıda verilen özel banka  hesabına
yatıracaklardır/ödeyeceklerdir. Gedik Yatırım, talepte bulunan Kurumsal Yatırımcı’nıntalebini
kabul edip etmemekteserbest olacaktır.

Kurumsal Yatırımcılar dagıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak
kazandıkları tahvil bedellerini ödemekten imtina edemezler.

b) Borclanmaaraclarının teslimineiliskin bilgi::

Halka arz edilecek borglanma aracları, satısın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası
Mevzuatı gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye baslanacaktır.

5.1.7. Halka arz sonuglarının ne sekilde kamuya duyurulacagı hakkındabilgi:

Halka arz sonugları, Kurulun sermaye piyasası araglarının satısına iliskin düzenlemelerinde yer
alan esaslar gergevesinde dagıtım listesinin kesinlestigi giinti takip eden iki is günü igerisinde
Kurul’un özel durumların kamuya agıklanmasına iliskin düzenlemeleri uyarınca kamuya
duyurulur.

5.1.8. Borglanma araclarının ön alım hakları, bu hakların devredilebilirligi ve ön alım
haklarının kullanılmaması durumundabu hakların akibeti hakkındabilgi:

Finansman Bonolarınailiskin ön alım hakkı yoktur.

5.2. Dagıtım ve tahsis planı

5.2.1. Satısın birden fazla ülkede aynı anda yapıldıgı durumlarda, bu ülkelerden birine
belli bir oranda tahsisat yapılmıssa buna iliskin bilgi ile her bir kategori bazında halka
arzda yatırımcılara tahsis ve da&ıtım esasları hakkında bilgi:

Borglanmaaraglarının satısı sadece Türkiye'de yapılacaktır.

5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dagitim esaslari hakkindabilgi:

GEDIK YATIRIM finansman bonolarının halka arzina iliskin olarak yatirimcilar 2 (iki) gruba
ayrılmıslardır.

a. Yurtiei Bireysel Yatırımeilar

Yurtdisinda isçi, serbest meslek ve müstakil is sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi
gergek ve tüzelkisiler ile yerlesmek niyeti ile bir takvim yılı igerisinde Türkiye’de devamlı 180
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günden fazla oturanları (“Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar”) ve asagida
tanımlanan KurumsalYatırımcılar dısında kalan tim gergek ve tüzel kisilerdir. Bu kategorideki
yatırımcılar, asgari 1.000 TL nominalparasal tutarda talepte bulunabileceklerdir.

b- Yurtici Kurumsal Yatirimeilar:

Yurtigi kurumsal yatırımaılar, Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler
Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları,
Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Sirketleri, Portföy Yönetim Sirketleri, Ipotek Finansmanı
Kurulusları, Emekli ve Yardım Sandıkları ile 17.07.1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu Gegici 20. Maddesi uyarınca kurulmus olan Sandıklarıdır. Bu kategorideki yatırımcılar
asgari 1.000 TL nominaltutarda talepte bulunabileceklerdir.

Tahsisat Esasları:

Ihrag edilecek finansman bonolarının ; Yurtigi Bireysel Yatirimcilar ve Yurtici Kurumsal
Yatırımcılara yönelik belirlenentahsisat oranları asagidaki sekildedir.

- 15.000.000 TL nominaltutardaki (%60) kısmı Yurtigi Bireysel Yatırımcılara,
- 10.000.000 TL nominal tutardaki (%40) kısmı Yurtici Kurumsal Yatirimcilara,

gergeklestirilecek satıslar igin tahsis edilmistir.

Talep toplama süresi sonunda, belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karsılayacak
miktarda talep gelmemis ise, o gruba ait tahsisatın karsılanmayan kısmı GEDIK YATIRIM
tarafından diger yatırımcı grubunaaktarılabilir.

Talep toplama süresi sonunda, isbu doküimanda ilan edilen tahsisat oranları talep toplama
neticesinde GEDIK YATIRIM tarafından deBistirebilecektir. Tahsisat oranlarindaki
degisikliklerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı "'Sermaye Piyasası Araclarının
Satis Tebligi" nde yer alan esaslara uyulacaktir.

Talep toplama süresi sonunda, yurt ici bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı
karsılayacak kadar talep gelmis olsa dahi, belirlenentahsisat orannda kaydırmayapılabilecektir.
Kaydırma yapılabilecek tutar, her bir yatırımcı grubu icin izahanemede belirtilen tutarın,
%20’sinden daha fazla olmayacaktir.

Satis sürecinde yatırımcı talebine bagli olarak ihrag tutarı 37.500.000 TL’ye kadar
artırılabilecektir. Ihracın 37.500.000 TL’ye kadar artırılması durumunda ihrag edilen finansman
bonolarının halka arzına iliskin isbu sermaye piyasası aracı notunda belirtilen esaslar
gergevesinde yatırımcılardan gelen talep dikkate alınarak ve ilgili mevzuat hükümlerine sadık
kalınarak GEDIK YATIRIM tarafindan tespit edilecek tahsisat esasları cercevesinde
daßıtılacaktır. |

Dagıtım Esasları:

Talep toplama yoluyla satıs yönteminde talep süresi sonundabelirli bir yatırımcı grubunatahsis
edilen tutarı karsılayacak miktarda talep gelmemis ise, o grubaait tahsisatın karsılanamayan
kismi diger gruplara aktarılabilir.
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Düzenlenen talep formunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1I-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası
Araglarının Satısı Tebligi” ekinde yer alan talep formunda bulunması gereken asgari bilgilerin
doldurulmus olması zorunludur. Bu bilgiler eksik olan yatırımcıların talepleri ve bireysel
yatırımcıların TC Kimlik Numarasını igermeyen kayıtları iptal edilerek dagitima dahil
edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden cıkarıldıktan sonra
dagitim islemi asagidaki sekilde gerceklestirilecektir:

Yurtiei Bireysel Yatırımcılara Dasıtım:

Oransal daÿitim yôntemine gôre vapilacaktir. {lk asamada, yeterli olması halinde tüm Yurtici
Bireysel Yatirimcilara 1.000 TL nominal deger dagrtilacaktir. Daha sonra Yurtigi Bireysel
Yatirimcilar igin kalan nominal tahsisat miktarının, tahvilin kalan nominal talep miktarına
bölünmesi ile "Arzın Talebi Karsılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan "Arzın Talebi Karsılama
Oranı" her bir yurtigi bireysel yatırımcının karsilanmayan kisisel talebi ile carpilacak ve 1.000
TL ve katları seklinde daßıtılacaktır. Ancak, talep eden bireysel yatırımciların sayısı nedeniyle
her bir yatırımcı iein 1.000 TL nominal degerin kargilanamamasi durumunda, dogrudan "Arzin
Talebi Karsilama Oram” kullanilacaktir. Yurtigi bireysel yatırımcılara tahsis edilen tutar icin
yeterli talep gelmemesi durumunda, bu islemlere gerek kalmaksızın talepte bulunan bütün
yurtigi bireysel yatırımcıların talepleri karsılanacaktır.

Yurtigi Bireysel Yatırımcılar icin oransal dagitim kullamlacagindan herhangi bir mikerrer
taramaislemi yapılmayacaktır.

Yurtici Kurumsal Yatırımcılara Daÿitim:

Yurtigi Kurumsal Yatirimcilar icin oransal dagitim kullanilacagindan herhangi bir mtikerrer
tarama islemi yapılmayacaktır. Ilk asamada tim Kurumsal Yatirimcilara yeterli olması halinde
1.000 TL nominal deger dagitilacaktir. Daha sonra Kurumsal Yatirimcilar icin kalan nominal
tahsisat miktarının, tahvilin kalan nominal talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi
Karsılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan "Arzın Talebi Karsılama Oranı" her bir kurumsal
yatırımcının karsılanmayan talebi ile carpılacak ve 1.000 TL ve katları seklinde daßıtılacaktır.
Talep eden yurtigi kurumsal yatırımcıların sayısı nedeniyle her bir yatırımcı iein 1.000 TL
nominal degerin kargilanamamasi durumunda, dogrudan "Arzın Talebi Karsılama Oranı”
kullanılacaktır. Yurtici kurumsal yatırımcılara tahsis edilen tutar igin yeterli talep gelmemesi
durumunda, bu islemlere gerek kalmaksızın talepte bulunan yurtigi kurumsal yatırımcıların
talepleri karsılanacaktır. Ancak, nihai olarak her bir Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek tahvil
miktarına GEDIK YATIRIM tarafindan karar verilecektir.

Tum yatirime gruplarma dagitim yapilirken, dagitim sonucu ortaya çikan miktarlar alt sinir
koyan yatırımcılar agisindan gózden gegirilecek, ortaya gıkan miktarın bu alt sınırın altinda
kalması halinde yatırımcı istegine uygun olarak listeden cikarilacak ve bu miktarlar tekrar
dagitimatabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dafıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya
gıkmasından dolayı dagıtımı yapılamayan tahviller, talebi tamamen karsılanamayan
yatırımcılar arasında Gedik Yatırım’ın uygun gördügü sekilde dagıtılacaktır.

Gedik Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen is günü igerisinde dagıtım listelerini,
her bir tahsis grubu igin ayrı ayrı kesinlestirecek olup, söz konusu satıs sonugları ve dagitim
listeleri talep edilmesi halinde SPK ve BIAS’a gönderilecektir.
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Gedik Yatırım karsılanan taleplere iliskin finansman bonolarının kayden teslimini, Merkezi
Kayit Kurulusu A.$. düzenlemeleri gergevesinde, satıs sonuglarının KAP’ta ilan edilmesini
takiben vade baslangıg tarihinde (23/03/2020) yerine getirecektir.

5.2.3. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinlesmis borclanma araci
miktarmuinbildirilmesiireci hakkindabilgi:

Halka arzdan almaya hak kazanılmıs boglanma aracı miktarları, dagitim listelerinin GEDIK
YATIRIM tarafından onaylandıgı gün, GEDIK YATIRIM tarafindan yatırımcılara
bildirilecektir.

Bildirimden önce söz konusu borglanmaaragları isleme konu edilmeyecektir.

5.3. Borglanma aracının satıs fiyatı veya fiyatın tespit edildigi/edilecegi yóntem ile nihai
fiyatın kamuya acıklanmasüreci:

Ihraca konu olan finansman bonolarının faiz oranı ve bu orana iliskin hesaplama yöntemi isbu
doktimanin 4.11. maddesinde yer almaktadir.

119 giin vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %9,50, yıllık bilesik faiz oranı
%9,81, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosuicinfiyatı ise 0,96996 TL’dir

1.000 TL nominal degerli bir bononun Satıs Fiyatı asafıdaki formülle hesaplanarak ve
virgülden sonra 2 haneye yuvarlanmıstır. 1.000 TL nominal degerli finansman bonosunun fiyatı
969,96 TL’dir.

BF=1.000/((1+(BO*(T/365))
 

 

 

 

Bono Faiz Oranı (Basit) BO

Vadeye Kalan Gün Sayısı T

Bono Fiyatı BF   
5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

5.4.1. Halka arzaaracılık edecek yetkili kurulus hakkında bilgi:

Halkaarz, ihragcı kurulus GEDIK YATIRIMtarafından yapılacaktır.

5.4.2. Halka arzın yapılacagı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluslarinm
isimleri:

Halka arz Türkkiye’de gerceklestirilecek olup, saklama ve ödeme kurulusları, Merkezi Kayıt
Kurulusu A. §. Ile Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.S. dir.

5.4.3. Aracılık türü hakkındabilgi:

Gedik Yatırım tarafından ihrag edilecek en cok 300.000.000 TL nominal degerli bono
ve/veya tahvillerin SPK'nın onayladıgı ihragcı bilgi dokümanının ilgili Teblige uygun olarak
ilanından itibaren; 1 yıl süreyle, farklı özelliklerde, farklı satıs yöntemleri ile ve en iyi
gayret aracılıı ile satısına Gedik Yatının tarafından aracılık edilecektir. Ihraccı kurulus
ve aracı kurulus aynı oldugundan bu yöntem kullanılmak zorundadır.

 

 

        

Yüklenimde Bulunulan Yüklenimde Bulunulmayan
Borclanma Araclarının Borclanma Araclarının

Yetkili Olusturul- Aracılıgın Nominal Halka Arz Nominal Halka Arz
Kurulus mussa Türü Degeri Edilen Degeri (TL) Edilen
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Konsorsi- (TL) Borclanma Borclanma

 

 

yumdaki Aracma Orani Aracına Oranı

Pozisyonu (%) (%)

Gedik - En ii - - 300.000.000 100
Yatirim Gayret

Menkul

Degerler

A.S.        
5.4.4. Aracılık ve yüklenim sözlesmesi hakkindabilgi

GEDIK YATIRIM,borglanmaaracının ihracına aracilik islemlerini 29/04/2019 tarih ve 1887
sayılı yónetim kurulu kararinda da belirtmis oldugu gibi hem ihragcı hem de yatırım kurulusu
sıfatını tasıması nedeniyle çikar çatismasi olusmamasi amaciyla gerekli ónlemleri alarak ve
olusabilecek çikar gatısmalarının cözümünde ise öncelikli olarak yatırımcı menfaatini
gözeterek yürütecektir. Bu nedenle, ayrıca aracılık sözlesmesi düzenlenmemistir.

5.5. Halka arza iliskin olarak ihraccmm ódemesi gereken toplam ve halka arz
edilecek borelanmaaracı basına maliyet:

Ihrag edilecek olan 25.000.000.-TL nominal degerli finansman bonoları icin katlanılacak
toplam tahmini maliyetler asafıdakigibidir:

 

 

 

 

 

 

Ücret ve Diÿer Maliyetler Baz Alinacak Deger Sabit/Oransal Tutar (TL)

SPK Kayıt Ücreti ! Nominal Tutar Vadeye Göre 12.500
Degisen Oransal

MKK Üereti (BSMV Dahil)” Nominal Tutar Oransal/Tavanı 3.242
Asarsa Sabit

Takasbank ISIN Kodu ’ 131
BIST Kotasyon Ücreti [0 - 50.000.000 . Oransal/Tavanı
TL ihrac tutarı aralıgı icin 4.940 TL] Nominal Tutar Asarsa Sabit 4.121
TOPLAM 19.994      

I SPK kayıt ücreti vadesi 180 gúne kadar olanlar igin onbinde bes
2 fhraç edilen nominaltutar üzerinden %0,01 (onbinde bir) ve üst limit 3.242 TL dir. Ayrıca kupon ödemesi veitfa tarihlerinde
ödenen kupon ve itfa bedeli üzerinden %0,005 (yüzbinde bes) ilave ücret ödenecektir.

> Takasbankticreti 1 yildan kisa vadeli borglanmaaragları icin 125 TL+ BSMV ‘dir.

Ihrag edilecek finansman bonolarm icin toplam tahmini maliyetin 19.994 TL olması
beklenmekte olup, ilgili tutar nominal ihrac tutarının yaklasık %0,07998’ine tekabül
etmektedir. Halka arz edilecek 1.000 TL nominal degerli finansman bonosuna düsecek maliyet
ise yaklasik 0,7998 TL olarak hesaplanmaktadir.

Talep gelmesi durumundaek satis olarak planlanan 12.500.000 TL nominal tutarlı finansman
bonoları ile birlikte ihrag büyüklügü 37.500.000 TL’ye ulastıdı kosulda tahmini maliyet
nominal ihrag tutarının %0,06998’i oranında gergeklesecektir.

5.6. Talepte bulunan yatırımcının ödeyecegi maliyetler hakkındabilgi:

Borglanma araglarına iliskin vergilendirme esasları isbu Sermaye Piyasası Aracı Notunun
“*Borglanma Araglarile Igili VergilendirmeEsasları”” baslıklı 9. maddesindebelirtilmistir.

22
  

 



Yatırımcılardan isbu borglanma araglarının halka arzi ile ilgili olarak komisyon veya masraf
talep edilmeyecektir.

6. BORSADA ISLEM GORMEYE iLiSKiN BiLGILER
6.1. Borclanma araclarmin borsada islem górmesine iliskin esaslar ile islem górme
tarihleri:

Halka arz edilen borglanmaaraglarının satısı tamamlandıktan sonra, Borsa Istanbul Borglanma
Aragları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında islem görmesi beklenmekte olup, bu husus, nihai
olarak BIAS Genel Müdürlügü’nün kararına baglıdır.

6.2. Borsada islem görecek olan borclanma araclarmm hangi durumlarda islem
sirasinin kapatilabilecegi hakkindabilgi:

SPK ve BIAS Mevzuatinin ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen
veya BIAS Kotasyon Yönergesi’nin 29’uncu maddesinin (Da, b, c, e, d, e, f, bentlerindeki
durumlarin olustugu sirketlerin ihrag ettigi ve Borsa'da iglem góren borglanmaaragları, BIAS
Genel Müdürlügü’nün kararıyla gecici veyastirekli olarak borsa kotundan cikarilabilir.

BIAS Yénetim Kurulu, gerekli gördügü hallerde, cıkarma kararından önce ihracg1 kurulusu
durumu düzeltmesi icin süre vererek uyarabilir.

6.3. Ihraccmın daha önce ihrac ettigi pay harig sermaye piyasas1 araclarinin islem
gördügü borsalarailiskin bilgi:

Halen tedaviilde bulunan borclanma araclarının toplamı 55.000.000 TL’dir.

 

 

 

Nominal weSIRASI Vade Satıs Tutarı

|

Halka Arz Tarihi Vade Baslangıg Vade Bitis
Tarihi Tarihi(TL)

Satis 1 119 Gün 30.000.000 21-22.11.2019 25.11.2019 23.03.2020

Satıs 2 119 Gün 25.000.000 13-14.02.2020 17.02.2020 15.06.2020       
Sirketin ihrag ettigi finansman bonoları, Borsa Istanbul Borglanma Aragları Piyasası Kesin
Alım Satım Pazarında islem görmektedir.

6.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılıgın esaslari:

Yoktur.

7. GARANTI HÜKÜMLERI VE GARANTÖRE ILISKIN BILGILER
Yoktur.
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8. DIGER BILGILER

8.1. Halka arz sürecinde ihragcıya danısmanlık yapanlar hakkındabilgiler:

Yoktur.

8.2. Uzman ve baÿimsiz denetim raporlari ile üçüncü kisilerden alınanbilgiler:
Gedik Yatırım, Sermaye Piyasası Aracı Notunda üçüncü kisilerden saglanan bilgilere yer
verdigi durumlarda, bilgileri aynen aldızını, bildigi veya ilgili tictincti kisilerin yayinladigi
bilgilerden kanaat getirebildigi kadariyla agiklanan bilgileri yanlis veya yaniltici hale getirecek
herhangi bir eksikligin bulunmadigimbeyan eder.

Finansal Tablo ve Bagımsız Denetim Raporları bölümünde, Ak Bagimsiz Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Miisavirlik A.$. ve Engin Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali
Müsavirlik A.S.’den alınan bilgilere ve raporlara yer verilmis olup, söz konusu bilgiler
kendilerinden alındı$ı sekilde aynen kullanılmıstır.

Sirketin, 31.12.2019, 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihli finansal raporlan hem www.kap.org.tr
hem de www.gedik.com adresinde incelemeye acık bulunmaktadir.

Ihrascı bilgi dokümanında Faaliyet Hakkında Bilgiler Bölümü’nde yer alan veriler BIAS,
TSPB ve benzeri kurumlardan alınarak aynen yer verilmistir.

Isbu Sermaye Piyasası Aracı Notunda, derecelendirme notları hakkında yer alan bilgiler
Derecelendirme Kurulusu tarafindan hazırlanan raporlardan faydalanılarak hazırlanmıstır.
GEDIK YATIRIM, ilgili üçüncü kisilerin yayimladigi bilgilerden kanaat getirebildigi
kadarıyla, acıklanan bilgileri yanlıs veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksiklifin
bulunmadigim beyan eder. GEDIK YATIRIM, JCR Avrasya Derecelendirme A.S. tarafindan
belirlenen derecelendirme notlarını aynen aldiëim beyan eder. Derecelendirme sirketine
asagidaki internet adresindenulasılabilir: www.jcrer.com.tr

Ísbu borçlanma araglarına iliskin sermaye piyasası aracı notunun hazirlanmasinda, bagimsiz
denetim kuruluslarınca hazırlanmıs raporlar ve saglanan verilerden yararlanilmistir.

Sirketin 31.12.2019, 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihli finansal tablolarının bagimsiz denetimini
gerceklestiren kurulusun unvani ve bagimsiz denetim górúsú asagida verilmektedir.

 

         

 

51.12.2019

 

 

¡Arkan Ergin Uluslararas: Bagimsz1 Denetim  Maslak Office Building Eray Yanbol
AS. Stimer Sokak No 4, Kat 2

Maslak
31.12.2018 ¡Ak Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Yakuplu Mahallesi Hürriyet Erkut Yavuz

Mali Müsavirlik AS. Bulvarı Plaza Yakuplu Kat-3
INo:30, 34524
Beylikdüzü/istanbul

31.12.2017 [Engin BaSimsiz Denetim ve Serbest Abide-i Hürriyet Caddesi Jale Akkas
Muhasebecilik Mali Müsavirlik A.S. Bolkan Center

211C Kat:2
Sisli / Istanbul       
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Arkan Ergin Uluslararası Bagimsiz Denetim A.S.’nin 31.12.2019 ,Ak Bagimsiz Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.’nin 31.12.2018 ve Engin Bagimsiz Denetim
ve Serbest Muhasebecilik Mali Miisavirlik A.S.’nin 31.12.2017 dónemleri finansal
tablolarına iliskin bagımsız denetim görüsleri asagida verilmektedir:

31.12.2019 tarihli finansal tablolara iliskin sörüsü

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. (Sirket) ve Bagli Ortakliklarinin (hep birlikte Grup olarak
anılacaktır) 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal durum tablosuile ayni tarihte sona eren
hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diger kapsamli gelir tablosu, konsolide
özkaynak degisim tablosu ve konsolide nakit akıs tablosu ile önemli muhasebepolitikalarının
özeti de dähil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından olusan finansal tablolarını denetlemis
bulunuyoruz.

Görüsümüze göre ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2019 tarihiitibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal
performansını ve konsolide nakit akıslarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’lere)
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gercege uygun bir biçimde sunmaktadir.

31.12.2018 tarihli finansal tablolara iliskin córúsi

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. (Sirket) ve Baglı Ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak
anılacaktır) 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren
hesap dönemine ait; konsolide kär veya zarar ve diger kapsamli gelir tablosu, konsolide
ézkaynak degisim tablosu ve konsolide nakit akıs tablosu ile önemli muhasebepolitikalarının
özeti de dähil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından olusan finansal tablolarını denetlemis
bulunuyoruz.

Görügümüze göre ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal
performansını ve konsolide nakit akıslarını, Türkiye Muhasebe Standartlarina (TMS'lere)
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gergege uygun bir bicimde sunmaktadır.

31.12.2017 tarihli finansaltablolarailiskin

ı

görüsü

Gedik Yatırım Menkul Deßerler Anonim Sirketi ("Sirket") ve baglı ortaklıklarının ("Grup")
31.12.2017 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönem ine
ait; konsolide kar veya zarar ve diger kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak degisim
tablosu ve konsolide nakit akis tablosu ile ónemli muhasebe politi kalarmin özeti de dahil
olmak tizere finan sal tablo dipnotlarından olusan finansal tablolarını denetlemis bulunuyoruz.

Görüsümüze göreilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31.12.2017 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide
finansal performansim ve konsolide nakit akıslarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına
("TMS") uygun olarak tüm önemli yónleriyle gercege uygun bir bicimde sunmaktadır.

GEDIK YATIRIM’ın son iki yıllık finansal tabloları hem www.kap.gov.tr hem de
www.gedik.com adresinde incelemeye acik bulunmaktadir.

8.3. Varsa ihraggi veya ihrac edilen borçlanma aracma iliskin derecelendirme notu
hakkindabilgi:
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2013 yili Mart ayında uluslararası kredi derecelendirme kurulusu JCR Eurasia Rating
tarafından Gedik Yatırım’a iliskin kredi derecelendirme galısması yapılmıstır. Calısma 29
Mayıs 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 tarihindeki gözden gecirmeye góre
JCR, GEDIK YATIRIM’in konsolide yapisi’nin gézden gecirilmesi siirecinde; uzun Vadeli
Ulusal Notunu “AA- (Trk)” seviyesinden “AA (Trk)”seviyesine revize etmis, görünümünü
ise “Stabil” olarak belirlemistir. Uluslararası Yerel ve Yabancı Para cinsinden uzun vadeli
notlarını ise “BBB-“ olarak görünümlerini ise “stabil“ seviyesinden ”negatif” seviyesine
revize etmistir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BBB- /(Negatif görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB-/(Negatifgörünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : AA (Trk) /( Stabil görünüm)
Uzun Vadeli fhraç Notu :  AA(Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-3 /(Negatif görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 /(Negatif gértintim)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1+(Trk)/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Ihrag Notu :  A-1+(Trk)
Desteklenme Notu : 2

Ortaklardan Bagimsizlik Notu : AB

Derecelendirme kurulusutarafindan verilen notlarin ne anlamageldigi hakkında acıklama
asagidaki tabloda sunulmaktadır;

 

En yüksek: Meveut

yükümlülüklerini yerine
getirmede en yüksek
kapasiteye sahiptir.

AAA (Trk) A-1+ (Trk) AAA A-1+

 

AA+ (Trk) A-1+ (Trk) AA+ A-I+
A Cok yüksek: Mevcut

yükümlülüklerini yerine
1 getirmede çok yüksek

AA (Trk) A-1+ (Trk) - AA A-1+ kapasiteye sahiptir.

AA- (Trk) A-1+ (Trk) AA- Arlt

A+ (Trk) A-1 (Trk) A+ A-1
 

 

 

Yüksek: Mevcut

yükümlülüklerini yerine
AB A (Trk) A-1 (Trk) A A-1 getirmede yúksek

kapasiteye sahiptir.
 

Ya
tı
rı
m

Ya
pı
la
bi
li
r
Se
vi
ye

A- (Trk) A-1 (Trk) A- A-1
 

Yeterli seviye: Mevcut

BBB+ (Trk) A-2 (Trk) BBB+ A-2 finansal
yükümlülüklerini
karsılamadayeterli
kapasite seviyesi.

BBB(Trk) A-3 (Trk) BBB A-3 Bununlabirlikte, bu
kapasitenin, diger

yüksek derecelerle

kryaslandiginda, gelecek
BBB- (Trk) A-3 (Trk) BBB- A-3 dénemlerde azalma

ihtimali daha fazladir.
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9. BORCLANMA ARACLARI iLE iILGILI VERGILENDIRME ESASLARI
a) Tam Miikellef Gercek Kisi

Faiz Kazanc

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen faiz
kazangları icin Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 6009 sayılı Kanun ile degistirilen Gesici 67
nci maddesi uygulanmaktadır. Buna göre, tam mükellef gergek kisilerin bu kapsamda elde
ettikleri faiz gelirleri, isleme aracılık eden banka ve aracı kurumlarca %10 oranında stopaj
yapılarak vergilendirilir. Yapılan stopaj nihai vergidir. Bu sebeple, faiz geliri elde eden tam
mükellef gergek kisiler tarafından bu gelirleri icin ayrıca yıllık beyanname verilmez, baska
gelirleri igin verilecek beyannameye de dahil edilmez. GVK Gegici 67 nci maddeye góre
tevkifata tabi tutulan faiz gelirlerinin ticari faaliyet kapsaminda elde edilmesi durumunda bu
gelirler ticari kazang hükümlerine göre vergilendirileceginden, ticari kazanglarla ilgili olarak
verilen beyannameye dahil edilirler ve GVK Gegici 67 nci madde hükmü gereßi tevkif suretiyle
Sdenmis olan vergiler beyannamede hesaplanan vergiden mahsupedilir.

Alım-Satım Kazancı

01.01.2006 tarihinden sonra ihrac olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen alım-
satım kazangları GVK’nın Geeici 67 nci maddesi kapsamında deger artıs kazancı olarak %10
oranında tevkifata tabidir. Tevkifat, deger artıs kazancına aracılık eden banka ve aracı
kurumlarca yapılır ve nihai vergidir. Dolayısıyla tam mükellef gergek kisi yatırımcıların bu
kapsamdaki kazancıigin ayrıca yıllık beyannamediizenlenmez, diger gelirleri icin verilecek
beyannameyede bugelirler dahil edilmez.

GVK Gegici 67 nci maddeye góre tevkifata tabi tutulan alım - satım kazanglarınınticari faaliyet
kapsamında elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazang hükümlerine göre
vergilendirileceginden,ticari kazanglarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilirler ve
GVK Gecici 67 nei madde hiikmti gere3i tevkif suretiyle ödenmis olan vergiler beyannamede
hesaplanan vergiden mahsup edilir.

b) Dar Miikellef Gercek Kisi

Faiz Kazanci

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen faiz
kazanglarının vergilendirilmesi, gelire aracılık banka ve aracı kurumlar tarafından yapılır. Dar
mükellef gergek kisilerin bu tür gelirleri 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren %10 oranında stopaja
tabidir ve stopaj nihai vergidir. Bu sebeple,faiz geliri elde eden dar miikellef gercek kisiler bu
gelirleri igin ayrica beyanname vermezler.

Diger taraftan mukimlik belgesi bulunan dar mükellef gerçek kisilerin mukimi oldukları ülke
ile Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) arasinda imzalanmıs “Cifte Vergilendirmeyi Önleme Anlasması
(CVÖA) varsa ve bu anlasmada söz konusu tahvil ve bono faiz kazancı igin istisna veya daha
düsük bir vergi oram óngórúlmis ise isleme aracilik eden banka ve aracı kurumlarca bu
hükümlerin uygulanmasi gerekeceÿinden, yatırımcı tarafından bu anlasmaya bakılmalıdır.

Alım-Satım Kazancı

01.01.2006 tarihinden sonra ihrag olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen alım-
satım kazangları GVK’nın Geeici 67 nci maddesi kapsamında deger artıs kazancı olarak %10
oranında tevkifata tabidir. Tevkifat, deger artis kazancina aracilik eden banka ve aracı
kurumlarca yapılır ve nihai vergidir. Alim — satum kazanci elde eden dar miikellef gerçek

27

  



bireysel yatırımcıların bu gelirleri igin ayrıca beyanname düzenlenmez, diger gelirleri için
verilecek beyannameye de bu gelirler dahil edilmez.

Dißer taraftan mukimlik belgesi bulunan dar mükellef gergek kisilerin mukimi oldukları ülke
ile T.C. arasında imzalanmıs CVÖAvarsa ve bu anlasmada séz konusutahvil ve bono alim —
satım kazancı igin istisna veya daha düsük bir vergi oranı öngörülmüs ise isleme aracılık eden
banka ve aracı kurumlarca bu hükümlerin uygulanması gerekeceinden, yatırımcı tarafından bu
anlasmaya bakılmalıdır.

c) Tam Mükellef Tüzel Kisi ve Kurumlar

Faiz Kazancı

Tam mükellef tüzel kisiler tarafından 01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olan özel sektör
tahvil ve bonolarindan elde edilen faiz gelirleri GVK Gegici 67 nci maddesi kapsaminda vergi
tevkifatina tabi olup, vergi oranı geliri elde eden tiizel kisiligin veya kurumun hukuki yapisina
gore degisecektir. Buna gére, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) sermaye sirketi olarak
belirtilen tüzel kisiler, SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlar, münhasıran menkul
kiymetve diger sermaye piyasasi araci getirileri ve deer artis kazangları elde etmek ve bunlara
baglı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası
Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikte oldugu
Maliye Bakanl131'nca belirlenenler igin tevkifat oran %0, bunlarin disinda kalanlar igin %10
olarak uygulanmaktadir. Bu kapsamdakifaiz gelirleri icin;

- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüs Komandit Sirketler %0,
- Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları %0,

- Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Fonları %0,

- Emeklilik Yatırım Fonları %0,

- Borsa Yatırım Fonları %0,

- Konut Finansman Fonlan %0,

- Varlik Finansman Fonları %0,

- Yukarıda Sayılanlar Dısında Kalan Kurum ve Kuruluslar %10

oranında vergi tevkifatına tabi tutulur.

Tam mükellef kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazancına dahil edilir ve yukarıda
belirtilen yatırım fonları ve ortaklıkları harig 920 oraninda kurumlar vergisine tabi tutulur. Bu
kapsamdaki kazanglar igin GVK Gecici 67 nci madde hükmü geregi tevkif suretiyle 6denmis
olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir.
Digertaraftan, 6zel sektér tahvil ve bono faizi elde eden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
(BSMV) mükellefi kurumların, bu gelirleri üzerinden %5 oraninda BSMV hesaplamaları
gerekir.

Alim - Satım Kazancı

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen alım-
satım kazangları deger artis kazancı olarak GVK Gegici 67 nci maddeye góre tevkifata tabidir.
Tevkifat, alım-satım kazancina aracilik eden banka ve araci kurumlar tarafindan yapılır.
Tevkifat oranı tüzel kisi veya kurumun hukuki yapisina gôre deëisecektir. Bu kapsamdaki
alım- satım kazanclarıicin;
- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Béltinmtis Komandit Sirketler %0,
- Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kiymet Yatırım Ortaklıkları %0,
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- Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kiymet Yatırım Fonları %0,
- Emeklilik Yatırım Fonları %0,

- Borsa Yatırım Fonları %0,

- Konut Finansman Fonlari %0,

- Varlik Finansman Fonlari %0,

- Yukarida Sayilanlar Disinda Kalan Kurum ve Kuruluslar %10

oraninda vergi tevkifatina tabi tutulur.

Tam mükellef kurumlarca elde edilen alım-satım kazancları kurum kazancına dahil edilir ve
yukarıda belirtilen yatırım fonları ve ortaklıkları harig %20 oranında kurumlar vergisine tabi
tutulur. Bu kapsamdaki kazanclar icin GVK Gecici 67 nci madde hükmü gere$itevkif suretiyle
Sdenmis olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir.
Diger taraftan, 6zel sektör tahvil ve bonolarından alim-satim kazanci elde eden BSMV
mükellefi kurumların, bu gelirleri üzerinden %5 oranında BSMV hesaplamaları gerekir.

29.12.2010 tarihinden itibaren gegerli olmak üzere, yurt icinde Türk Lirasi cinsinden ihrac
edilen özel sektör tahvillerinin, BSMV mükellefi olan kurumlar tarafından, geri alım ve satım
taahhüdü ile iktisap veya elden gıkarılması veya vadesi beklenmeksizin satısı nedeniyle lehe
alinan paralar tizerinden %1 oraninda BSMV hesaplanacaktir. Ancak, BSMV mükellefi
kurumlarca, vadesi 1 yildan kisa olan 6zel sektér bonoları ve banka bonoları nedeniyle elde
edilen ayni kapsamdakigelirler tizerinden ise %5 oraninda BSMV hesaplanmalıdır.

d) Dar Mükellef Tüzel Kisi ve Diger Kurumlar

Faiz Kazancı

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olunan tahvil ve bono faizleri GVK Gecici 67 nci madde
kapsaminda vergi tevkifatina tabi olup, tevkifat oram tiizel kisiligin ve kurumun hukuki
yapisina gore degisecektir. Buna gére; KVK’dabelirtilen sermaye sirketlerine benzer nitelikte
yabancı kurumlar, SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabancı
fonlar, münhasıran menkul kıymet ve diger sermaye piyasası aracı getirileri ve deger artis
kazangları elde etmek ve bunlara bagli hakları kullanmak amacıyla faaliyete bulunan
mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım
ortakliklari ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanlizi’nca belirlenenler icin tevkifat oram
700, bunlarin diginda kalanlar igin %10 olarak uygulamr. Bu kapsamdaki faiz kazançlaniiçin;

- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüs KomanditSirketler %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Menkul
KıymetYatırım Ortaklıkları %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Menkul
Kıymet Yatırım Fonları %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Emeklilik
Yatırım Fonları %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Borsa
Yatırım Fonları %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Konut
Finansman Fonları %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Varlık
Finansman Fonları %0,

- Türkiye’de münhasıran menkul kıymet ve diger sermaye piyasası araci getirileri ile deger
artıs kazangları elde etmek ve bunlara baglı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan
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sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kurulus fonları ve yatırım kurulusları gibi
yabancı kurumsal yatırımcılar %0,

- Yukarıda Sayılanlar Dısında Kalan Kurum ve Kuruluslar %10 oranında vergi tevkifatına
tabi tutulur. |

Tevkifat, faiz gelirine aracilik eden banka ve araci kurumlarca yapilir ve nihai vergidir.
Diger taraftan; faiz kazangları %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef kurum ve kurulusların
mukimi oldugu ülke ile T.C. arasında imzalanmıs CVÖA varsa ve bu anlasmalarda söz konusu
tahvil ve bono faiz kazancıigin istisna veya daha düsük bir vergi oranı öngörülmüs ise isleme
aracılık eden banka ve aracı kurumlarca bu hükümlerin uygulanması gerekeceginden, yatırımcı
tarafından bu anlasmalara bakılmalıdır.

Alım - Satım Kazancı

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olan ózel sektór tahvil ve bonolarından elde edilen alım-
satım kazangları, GVK Gegici 67 nci madde kapsaminda deger artis kazanci olarak tevkifata
tabidir. Tevkifat oramtüzel kigiligin ve kurumun hukuki yapısına göre degisecektir. Buna gôre
KVK’dabelirtilen sermaye sirketlerine benzer nitelikte yabancı kurumlar, SPK’nın düzenleme
ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabancı fonlar, münhasıran menkul kiymet ve diÿer
sermaye piyasasi araci getirileri ve deSer artis kazanclar elde etmek ve bunlara baglı hakları
kullanmak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım
ortaklıkları ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanlıöı’nca belirlenenler icin tevkifat oran
70, bunlarin disinda kalanlar icin %10 olarak uygulanir. Bu kapsamdaki alım satım kazangları
icin;

- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüs Komandit Sirketler %0,
- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Menkul
Kıymet Yatırım Ortaklıkları %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Menkul
KıymetYatırım Fonları %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Emeklilik
Yatırım Fonları %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Borsa
Yatırım Fonları %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Konut
Finansman Fonları %0,

- SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Varlık
Finansman Fonları %0,

- Türkiye’de münhasıran menkul kıymet ve diger sermaye piyasası aracı getirileri ile deger
artis kazancları elde etmek ve bunlara ba$lı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan
sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kurulus fonları ve yatırım kurulusları gibi
yabancı kurumsal yatırımcılar %0,

- Yukarıda Sayılanlar Dısında Kalan Kurum ve Kuruluslar %10 oranında vergi tevkifatına
tabitutulur.

- Tevkifat, alım-satım kazancına aracılık eden banka ve aracı kurumlarca yapılır ve nihai
vergidir.

- Diger taraftan; alım-satım kazangları %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef kurum ve
kuruluslarin mukimi oldugu tilke ile T.C. arasında CVÖA varsa ve bu anlasmalarda söz konusu
tahvil ve bono alım-satım kazangları icin istisna veya daha düsük bir vergi oranı öngörülmüs
ise islem aracılık eden banka ve aracı kurumlarca bu hükümlerin uygulanması gerekeceginden,
yatırımcı tarafından bu anlasmalara bakılmalıdır.
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- Bakanlar Kurulu GVK Gegici 67 nci maddede yer alan oranlari her bir sermaye piyasası
aracı, kazang ve irat türü için bunları elde eden itibariyle, yatırım fonlarının katılma
belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazanclar igin fonun portföy yapısına göre, ayrı
ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %15’e kadar artirmaya yetkilidir.

- GVKGegici 67. maddenin uygulamastiresi 31.12.2020 yilina kadar uzatılmıstır.

10. INCELEMEYE ACIK BELGELER

Asagidaki belgeler Ofis Park Maltepe Altaycesme Mah. Camlı Sok. No:21 Kat: 10-
11-12 Maltepe/ Istanbul adresindeki ihragcının merkezi ve basvuru yerleriile ihraççmim
internet sitesi (www.gedik.com) ile Kamuyu Aydmlatma Platformunda (KAP) tasarruf
sahiplerinin incelemesine acık tutulmaktadır:

Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanagmmolusturan her türlü
rapor ya da belge ile degerleme ve görüsler (degerleme, uzman, faaliyet ve bagimsiz
denetim raporlarıile yetkili kuruluslarca hazırlanan raporlar, vb.)

Sirket’in internet sitesinin adresi:

https://www.gedik.com/gedik_yatirim/mali tablolar.aspx

KAPinternetsitesinin adresi:

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-
1 &sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1517&bildirimtipi=0&secimler=

11. EKLER

Yoktur.

 

 


