
Gedik Yatırım Menkul Degerler Anonim Sirketi

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Bu sermaye piyasası aracı nofu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca
s+evee/se+ee/2020 tarihinde onaylanmıstır.

Ortaklıgımızın toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihrag tavanı kapsamındaki
borglanma araglarının halka arz edilecek .............TL’lik kısmının halka arzma
iliskin sermaye piyasası aracı notudur. Halka arz edilecek borclanma araclarına
fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı ............. TL’ye kadar
artırılabilecektir.

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda
yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffülü anlamma gelmeyeceÿi gibi,
sermaye piyasasi araclarmailiskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye
piyasası aracı notu gergevesinde ihrac edilecek borclanma araclarma iliskin
ihraggmın yatırımeılara karsı olan ödeme yükümlülügü, Kurul veya herhangi bir
kamu kurulusu tarafından garanti altına abnmamustir. Ayrica halka arz edilecek
borclanma araclarmmfiyatmm belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur,

Bu sermaye piyasası aracı notu ihraccı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte
gegerli bir izahname olusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borglanma aracına
iliskin yatırım kararları ihraggı bilgi dokiimani, sermaye piyasasi araci notu ve
ézetin bir biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihracci bilgi
dokümanı ve özet, aynı zamanda halka arzda satısa aracılık edecek ortaklıgımızın
www.gedik.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAPYnda (kap.org.tr) ...../...../2020 tarihinde 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 yanlıs, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraccı sorumludur. Zararınm ihraccıdan
tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin acikea belli olması halinde; halka arz
edenler, ihraca aracilik eden lider yetkili kurulus, varsa garantór ve ihracemm
yönetim kurulu üyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine góre zararlar
kendilerine yükletilebildigi ölgüde sorumludur. Bagımsız 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 gergevesinde sorumludur.
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Kısaltma Tanım
AS. Anonim Sirket

Gedik Holding Gedik Holding A.S.
Gedik Kaynak Gedik Kaynak San. ve Tic. A.S
GDKGS Gedik Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S.
GDKYO Gedik Yatırım Ortaklıgı A.S.
BIAS/BIST BorsaIstanbul A.S.
GYHOL Gedik Yatırım Holding A.S.
KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
Md Madde

MKK Merkezi Kayıt Kurulusu A.S.
SGMK Sabit Getirili Menkul Kıymet

SPK veya Kurul Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn Sermaye Piyasası Kanunu
Sirket veya GEDIK YATIRIM veya Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
Ihraccı (Konsolide edilen finansal ortaklıkları dahil)
T.C. Turkiye Cumhuriyeti
Takasbank istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.S.
TL Türk Lirası
TSPB Türkiye SermayePiyasaları Birli$i
TIK Türk Ticaret Kanunu
VIOP Vadeli Islem ve Opsiyon Piyasası
YK Yönetim Kurulu
 

 

 



IHRACCI BILGI DOKÜMANINDA YER VERILEN GÖRÜSLER VE ONAYLAR
DISINDAKI GÖRÜSLER/ONAYLAR

Yoktur.

1, SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUGUNU YÜKLENEN
KISILER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz cercevesinde bu
sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kısımlarda
bulunan bilgilerin ve verilerin gergege uygun oldugunu ve sermaye piyasası aracı
notunda bu bilgilerin anlammdegistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasiicin her
türlü makul özenin gösterilmis oldugunu beyan ederiz.

 

  
    

 

 

Ihrascı

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
Yetkilileri.

T. Metin Ayısık Onur TOPAC
Genel Müdür CEO Sorumlu Oldukları Kısım:

SERMAYE PIYASASI ARACI
NOTUNUN TAMAMI
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2. RISK FAKTORLERI

Íhraci yapilacak olan borglanma aracimailiskin Gedik Yate Menkul Degerler A.S.’nin
yatirmmeilara karsi olan ódeme yükümlülügü herhangi bir kamu kurulusu tarafından

garanti altına alınmamıs olup, yatırım kararının, ihraccının finansal durumunun analiz
edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Gedik Yatırım, finansman saglamak amacıyla, faiz karsılıdında teminatsız borglanma aracı
gikarmakta ve halka arza katılarak bu borglanma aracını satın alacak yatırımcılara ihrac
etmektedir. Borglanma aracin sahibinin anapara ve faiz alaca$ı dısında higbir talep ve Gedik
Yatırım’ın genel kurullarına veya yénetimine katilma veya temettti alma gibi hicbir ortaklık
hakka yoktur.

Gedik Yatırım’ın borglanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını olustururken
agafıda yer verilen risklerie sınırlı olmamak kaydı ile borclanma aracı yatırımından

kaynaklanan bazı risklerle kargilasabileceklerdir. Ihraggiya ve ihragginin iginde bulundugu
sektôre ait riskler ihraggı bilgi dokümanında yer almaktadır.

Ihraggı kendi operasyonları ve borglanma araglarının türüne göre yatırım kararı verilmesinde
ónem tasiyan riskleri tanımlamaktadır. Ihracgının mevcutta önemli olarak görmedigi veya
halihazirda haberdar olmadig1 ilave riskler olabilir.

Söz konusu borglanma araglarma iliskin riskleri tam anlamıyla anlayamayan muhtemel
yatırımcıların baßımsız finansal tavsiye alması uygun olacaktır.

2.1. ÖdememeRiski:
Ihraggının temerrüde düsmesi ve vade tarihindeki yükümlülüginü yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. Ihrag edilen borglanma aragları ödeme yükümlülügü, gergek veya tüzel
ücüncü bir kisi tarafından garanti altına alınmamıstır. Ihragsının borclanma aracı vade
sonundaki nominal degerini (anapara ve faizlerini) ödeyememeriski meveuttur,

Ihraggının, borglanma aracının anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar,
borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borglanma
aragları Icra ve Iflas Kanumı hüküimleri bakımından adi borg senedi kükümlerine tabidirler.
Borglanma aracı alacaklan, icra ve Iflas Kanunu’nun 206 nei maddesinin dérdiincti fikrasinda

“dördüncü sıra” baslıgı altındaki “imtiyazlı olmayan diger bütün alacaklar” arasında yer
almaktadır

2.2. Piyasa Riski:

Ikincil piyasada islem géren borglanma araglarının fiyatları, piyasa faiz oranlarındaki
dalgalanmalara, ihraggı faaliyetlerine, finansal sektörün (banka /yatırım kuruluslarının) arz ve
talebine baglı olarak degiskenlik gösterebilir.

Borglanma aragları ihrag edildikten sonra, piyasa faiz oranı Gedik Yatırım’ın operasyonel
sonuglarına, faaliyet gösterilen sektördeki geligmelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere

ve ekonomik beklentilere bagh olarak, ig bu duyuru ile ilan edilen faiz oranından farklı olarak
ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrıca son yıllarda küresel piyasalarda yasanan

dalgalanmaların yeniden yasanması halinde ihrag edilecek borglanma araglarının piyasa yat

   



ihraggidan bagimsiz olarak olumsuz etkilenebilir. Boylece borglanma araclarmin itfa tarihine
kadar olan piyasa degeri, faiz oranlarindaki degisikliklere paralel olarak degigebilecektir.

Baskabir deyisle, borglanmaaragları ihrag edildikten sonra, fiyatı ikincil piyasa kogullarinda,
arz ve talebe góre belirlenecektir. Ihrag eden kurulusun kredi degerliliginden bagumsiz olarak

piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artıslar borglanma araglarının piyasa fiyatını
düsürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise borglanma araglarının piyasa fiyatını artırıcı
yönde etki gösterebilecektir. Bu gergevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel
seviyesinde yasanan artis veya azalislar nedeniyle ikincil piyasa fiyatlarında olugabilecek
degisiklikleri ifade etmektedir.

Ancak piyasafaiz oranındaki azalıs ya da artıslar, ihragginin ödeyece$i toplam faiz tutarında bir
degisiklige neden olmayacaktrr. Diger bir deyisle, "Borglanmaaraglarını birincil piyasadan alan
bir yatırımcı bu borglanma araglarını vade boyunca elinde tutması halinde, isbu sermaye
piyasası aracı notunda esasları belirtilen ve www.gedik.com adresli Gedik Yatırım Menkul

DeSerler A.S.’nin internetsitesi ve KAP’tailan edilecek faizi vade sonundaelde edecektir.

2.3 Likidite Riski:

Borglanma araglarının satis sonrasında BIAS’ın ilgili pazarında kote olarak islem görmeye
baslaması beklenmektedir;, ancak borglanma araglan igin aktif bir alım-satım piyasası
olusmayabilir. Ihraggı kredi durumundan bagimsiz olarak alıcı ve satıcıların piyasaya
katılımının düsmesi sebebiyle islem hacimlerinin dúsmesi ve piyasa derinliZinin yetersiz

kalması ihraca iliskin likidite riskini ortaya gıkarabilir. Likidite riski, borçlanma
araclarınınvadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar icin borglanmaaracları
istedikleri an satamamalari ya da ederinden düsük bir fiyata satmalarına yol acabilir.

2.4 Mevzuat Riski:

Borglanma aracının ihrac edildigi dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin
diizenlemelerinde meydana gelen degisikliklerden olumsuz yónde etkilenmesi riskidir,

2.5 Borçlanma Araçlarmm Likiditesinin Yatrimemm Elinde Bulunan Tutara Bagh
Olarak Kısıtlanması Riski:

Ihrag edilecek borglanma araglarmin islem görece&i piyasada yapılacak islem boyutlanileilgili
alt limitler bulunmaktadır. (Gedik Yatırım’ın Borglanma Aragları Piyasasmda ki islem alt limiti
10.000 nominal TL’dir.) Yatırımcının halka arzdan sonra sahip oldugu borglanmaaraglarının
tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borglanma araglarının bu piyasada
satılması imkänsızhale gelebilir.

2.6 Tasfiye Durumunda Borclanma Araclarmin Diger Alacaklara Göre Sıralamasından
Kaynaklanan Risk:

Borglanma araclan, Icra ve Iflas Kanunu(liK) hükümleri bakımından adi bore senedi
hükümlerine tabidirler. Vürürlükteki Icra ve Iflas Kanununa göre, müflisten adi ve rehinli
alacaklıların sırası agaßıdaki gibidir. Borglanma aragları bu sıralamada 4. sırada, teminatsız
bulunan alacaklar arasında yer almaktadır.

 



 

1 Íflas masraflanve iflas masasinin borgları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak
“| ödenir. (IK md. 248)
 

2 Bir malm aynindan dogan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri,

"| veraset ve intikal vergisi vb.) (IK md. 206/1)
 

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

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

4 teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satis tutarından, dördüncü sırada
imtiyazlı olmayan diger búttin alacaklar ile verilmek üzere kaydolunur. (1ÍK md.
206/4)  
 

2.7 Thrace: ve Aract Kuramun Ayni Tüzel Kisilik Olmasmdan Kaynaklanan Risk

GEDIK YATIRIMtarafindan ihraç edilecek 600.000.000 TL’lik ihrag limiti dahilinde nominal
degerli borglanma aracı ihraglarında aracılık faaliyetlerini kendisi yürütecektir. Gedik Yatırım,
Ihragsının ve ihracı gergeklestirecek aracı kurulugun aym kurum (GEDIK YATIRIM)olacagi

dikkate alınarak, ihrag nedeniyle olusabilecek cıkar gatısmalarının yatırımcılar aleyhine sonug
doßurması ihtimali bulunmaktadır. 05.03.2020 tarih ve 1978 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
almis ve ilgili kararda halka arza aracilik faaliyetlerinin Kurul düzenlemelerine uygun olarak ve

öncelikle yatırımcı menfaati gözeterek gergeklestirilecefine iliskin Kurul'a beyan ve taahhüt
vermistir.

3. TEMEL BILGILER

3.1. Halka arzailiskin ilgili gergek ve tüzel kisilerin menfaatleri:

Borglanma aracı ihracına aracılık islemleri aynı kurum (GEDIK YATIRIM) tarafindan
geceklestirilecektir. Bunun disinda, ihragtan menfaati olan baska bir danisman, kurum veya

kurulus bulunmamaktadir. Dolayisiyla dogrudan veya dolayli olarak halka arzin basarisina
baglanmus bir ekonomik cikari bulunan danisman, kurum vaya kurulus bulunmamaktadir.

GEDIK YATIRIM,borglanma aracı ihraglarının aracılık islemlerini 05.03.2020 tarih ve 1978
sayılı yönetim kurulu kararinda da belirtmis oldugu gibi hem ihragg: hem de yatirim kurulugu
sifatim tagıması nedeniyle gıkar gatısması olusmaması amacıyla gerekli önlemleri alarak ve

olusabilecek sıkar catısmalarının cözümünde ise 6ncelikli olarak yatırımcı menfaatini

gözeterek yürütecektir.

3.2. Halka arzın gerekcesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Gedik Yatırım, mevcut aktiflerinin fonlanması amacıyla borglanma araci ihraç etmeyi

planlamaktadır. Bu amagla, öncelikle isbu borglanma araglarının ihracından saßlanacak gelir ile

Gedik Yatırım’ın tedavülde bulunan 30.000.000 TL tutarlı 23/03/2020 itfa tarihli finansman
bonoları ile 15/06/2020 tarih ve 25.000.000 TL tutarlı finansman bonolarının anapara ve faiz
ódemeleri ilebir yil igerisinde ihrag edecegi diger borglanma araglarının ana para ve faiz
ödemelerinde kullanılacaktır. Ihractan elde edilecek fonun bu finansman bonolarından
kaynaklanan borgları ödemede yeterli gelmemesi durumunda, kalan tutarlar, kısa vadeli para
piyasalarından sa$lanacak fonlama ve Sirketin özkaynaklarıile kargılanacaktır.

 



Tertip talebin fazla olması halinde ana para ve faiz édemelerinden arta kalan tutarin Gedik
Yatırım yatırımeılarına menkul kıymet islemlerinde kredi olarak kullandırılması
planlanmaktadır.

Borglanmaaraci ihraglarindan saflanan net nakit girisleri GEDIK YATIRIM’in bilancosundaki
1060-Bankalar hesabı karsiliginda 3180-Diger Finansal Borglar hesabı kullanılarak
muhasebelestirilecektir. 1060-Bankalar hesabında yer alan fonlar, kullandırılan menkul kıymet
kredisine paralel olarak 1210- Kredi hesabınakredi kullanan müsteri bazındaizlenecektir.

4.IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK BORCLANMA ARACLARINAILISKIN
BILGILER

4.1. Ihrac edilecek borclanma araclarmm;

a) Türü: Bono ve/veya Tahvil

b) ISIN kodu: Ihrag edilecek borclanmaaracınailiskin ISIN kodu Takasbank tarafından
üretilecektir.

ec) Nama/Hamiline oldugu: Hamiline

d) Borelanma araglarını kaydi olarak izleyen kurulusun unvanı, adresi:
Merkezi Kayit Kurulusu A.S. Resitpaga Mahallesi Borsa Caddesi No: 4, Sariyer 34467
ISTANBUL

4,2. Borglanma araclarimin hangi mevzuata gore olusturuldugu:

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

Ihrag edilecek GEDIK YATIRIM borglanmaaraglarına iliskin talep toplama yöntemi, dafıtım
ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına iliskin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı
"Sermaye Piyasası Araglarının Satısı Tebligi" hükümlerine dayanılarak gergeklestirilecektir.

GEDIK YATIRIM tarafindan ihrag edilen borglanma araglan, BIAS'm 13 Kasim 2015
tarihinde onaylanan ve 30 Kasım 2015 tarihinde yürülüge giren "Kotasyon Yönergesi" ile
"BIAS Borglanma Aragları Piyasası Yönetmeligi" hükümlerine tabi olacaktır.

Halka arz edilecek finansman bonoları vetahvillerin ikinci el piyasada islem górebilmesi igin
Borsa Istanbul Kotasyon Yönetmeligi hükümlerine göre BIAS’a müracaat edilmistir.

Borçlanma araglarmm BIAS’da islem görebilmesi Borsa Istanbul Genel Müdürlügü’nün
kararina baglidir.

Borglanma Araclarmm Borsa Istanbul Borclanma Aragları Piyasası, Kesin Alım-Satım
Pazarı'nda islem görme esasları, islem saatleri, emir tipleri, emir büyüklükleri Borsa istanbul
Borglanma Aracları Piyasası Yönetmeligi’nde belirlenmistir. Borsa Istanbul Borglanma
Aragları Piyasası, Kesin Alım-Satım Pazarı'nda borglanma aragları igin minimum emir
büyüklügü 10.000 TL olarak belirlenmistir.

 



4.3. Borglanma araclarınm kaydilestirilip kaydilestirilmedigi hakkinda bilgi:

Ihrag edilecek borglanmaaragları kaydilestirme esasları gergevesinde Merkezi Kayıt Kurulusu

A.S. (MKK)nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir.

4.4. Borclanma araclarinin hangi para birimine göre ihrac edildigi hakkındabilgi:

Borglanmaaragları Türk Lirası cinsinden satısa sunulacaktır.

4.5. Ihraggemın yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması icinde ihracı planlanan

borclanma araclarinin yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya borclanma
aracımın ihraccının mevcut ya da gelecekteki diger yükümlülüklerinden sonra gelmesine

yol açabilecek hükümlerin üzetleri:

Ihraggının, borglanma aracı anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun
anapara ve faizlerini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borglanmaaragları
Icra ve las Kanunu hükümleri bakımından adi borc senedi hükümlerine tabidirler. Borclanma

araci alacaklan, icra ve Iflas Kanunu’nun 206 nei maddesinin dérdiincti fikrasinda ‘‘dérdtincii
sira’’ bashig altndaki ‘‘imtiyazli olmayan diger bitiin alacaklar’’ arasinda yer almaktadir.
ihrag edilen borclanma araclarma iliskin 6deme yiikiimltiliigti, tictincti bir taraf tarafindan
garanti altına alınmamıstır.

Sirketin 23/03/2020 tarih ve 30.000.000 TLtutarlı ve 15/06/2020/tarih ve 25.000.000 TL tutarlı
finansman bonolarınınitfaları yapılacaktır. Bu itfaların yerine yeni borglanmaaragları ihragları
gergeklestirilecektir.

Yürürlükteki Icra ve Iflas Mevzuat'na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası
asaßıdaki gibidir.

 

1 Hlas masrafları ve iflas masasının borgları bütün alacaklılardan önce ve tam
‘| olarak Sdenir, (IK md. 248)
 

2 Bir malın aynından dofan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi
"| vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (IIR md. 206/1)
 

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

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

4. teminatsız bulunan alacaklar masa mallarmin satis tutarmdan, asagidaki sira ile
verilmek üzere kaydolunur. (IR md. 206/4)  
 

4.6. Ihrag edilecek borglanma araglarının yatırımcıya saßladıgı haklar, bu hakların
kullanım esasları ve bu haklarailiskin kısıtlamalar:

Borclanma Aracı Sahiplerinin Hakları:

Borcglanma aracı yatırımeıları, ihracı gergeklestiren Sirketin alacaklısı konumunda olup,
GEDIK YATIRIM aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) baska bir hakka sahip
degildirler. Yatırımcılar, ihrag edilecek borglanmaaraclari icin belirtilen hesaplama yöntemiile
hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.
Bunun yanısıra TTK uyarınca borglanmaaracı sahiplerinin hakları asafıda verilmektedir;

- Kurulusta, sermayenin azaltılmasıve artırılması ile birlegme, bölünms, tür deZistirme ve
menkul kıymet gıkarma gibi islemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, a

 



garantilerin yanlıs, hileli, sahte, gergege aykırı olmasindan, gercegin saklanmıs bulunmasından

ve diger kanuna aykırılıklardan dogan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları

yapanlar ile kusurlarının varlıgı halinde bunlara katılanlardan talepte bulunmak (TTK md. 549),

- Sermaye taahhüdünde bulunanlann ódeme yeterliliginin bulunmadigim bilmesine

raámen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden, söz konusu borcun

ddenmemesinden dogan zararlari talep etmek (TTK md. 550/2),

- Ayni sermaye veya devralinacak isletme ile ayınların degerlemesinde emsaline oranla
yüksek fiyat bicenlerden, isletme ve ayinin niteliZini veya durumunufarkh gésterenlerden ya
da baska bir sekilde yolsuzluk yapanlardan dogan zararları talep etmek (TTK md. 551),

- Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarından kanundan ve
esas sózlesmeden dogan yüküimlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, verdikleri
zararları talep etmek (TTK md. 553/1),

- Sirketin ve sirketler toplulugunun yil sonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını,
hesaplarını denetleyen denetgi ve özel denetgilerden kanuni görevlerinin 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 uÿrayan sirketin iflasi halinde, pay sahiplerinin ve alacaklıların istemlerinin iflas

idaresinceileri stirtilmedigi takdirde, tazminat davasi agmak (TTK md. 556/1),

- Sermayenin kaybı ve borca batıklık halinde, yeni nakit sermaye konulması dähil nesnel

ve gercek 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 üncti maddesinde sayılan yakınlarının sirkete nakit borglanması veya bu

kisiler icin sirketin kefalet, garanti ve teminat vermesi veya sorumluluk ytiklenmesi veya

bunlann borelarim devralmasi durumunda,bu kisileri, sirketin yükümlendirildigi tutarda sirket

borglar: igin dogrudan takip etmek (TTK.md,395/2),

- Sirketin iflası halinde, yonetim kurulu tiyelerinden sontig yilda sebepsiz zenginlegme ile

elde edilen kazanclarin iadesini talep etmek (TTK.md.513/1),

- Sirketler topluluëu igerisinde hakimiyetin kötüye kullanılması durumunda, Sirket iflas
etmemis olsa bile, sirketin zararının sirkete ödenmesini istemek (TTK.md.202/1-c),

- Sirketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmek
(TTK.md.541/1)

BorclanmaAracı Sahiplerinin haklarınailiskin smurlamalar;

- Borclanma aracı sahibi, finansman bonosu/tahvil satın almakla sadece GEDIK
YATIRIM’afaiz karsılıfında borg vermis olmaktadır. GEDIK YATIRIM’ın kar veya zarar
riskine katılamaz.

- Borglanmaaracı sahibinin, anapara ve faiz alacagi disinda higbir hakka yoktur  



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

- Borglanmaalacakları, Icra ve Iflas Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fikrasında

“Dördüncü Sıra” baslıgı altındaki “imtiyazlı olmayan diger bütün alacaklar” arasında ver
almaktadır.

Ihrag edilecek borglanma araclarınailiskin anapara ve faiz haklarının kullanım süreci

itfa islemleri igin Takasbank nezdinde MKK adına hesap agılır. GEDIK YATIRIM tarafından
ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindekiilgili hesaba aktarılır.

Itfa ödemesitopluca üye bazinda, tiyelerin Takasbank nezdinde meveutolan cari hesaplarina
Takasbank aracılı8ı ile aktarılacaktır. Itfa ödemesinin yatırımcı hesaplarına aktarım islemleri
üye kuruluslar tarafından yapılacaktır.

Borclanma araclarma 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
ödeyecektir.

4.7. Nominalfaiz oranı ve ödenecekfaize iliskin esaslar:

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

4.8. Ihracemın ya da yatırımcınm talebine baglı olarak erken itfanın söz konusu olması
durumunda erkenitfa kosulları hakkında bilgi:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrac
bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracın baslatilacagi SPA Notu'nda
belirlenecektir.

4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmiitfa kogulları hakkındabilgi:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihra¢
bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracin baslatilacagi SPA Notu'nda
belirlenecektir.

4.10, Borclanma araclarma kardan pay verilip verilmeyecegi hakkındabilgi:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerceklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrac
bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracın baslatilacadi SPA Notu'nda
belirlenecektir.
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4.11. Halka arz edilecek borclanma araclarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl
hesaplandigi hakkindabilgi:

Doktimanin onay tarihi itibariyle gerceklestirilmesi planianan halka arz yoluyla ihra¢

bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracm baslatılacagsı SPA Notu'nda
belirlenecektir.

4.12. Paya dönüstürülebilir tabvillereiliskin özel hükümler:

Yoktur.

4.13. Deÿistirilebilir tahvillere iliskin özel hükümler:

Voktur.

4.14. Borglanma aracı sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar
vasıtasıyla yapıldıgıile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi:

6102 sayılı TTK uyarınca borglanma aracı sahipleri, pay sahiplerinin paya baglı olarak sahip
oldukları temsil haklarına sahip degillerdir. Gedik Yatırım’ın esas sözlesmesinde borglanma

aracı sahiplerinin temsil edilmesine dair her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.

4.15. Borglanmaaracı ihracına iliskin yetkili organ kararları:

Sirket yönetim kurulunun 05.03.2020 tarih ve 1978 ‚sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası
Kurulu'nun, BORCLANMA ARACLARI TEBLIGI II-31.1) ve ilgili diger mevzuat
cercevesinde;

1. Sirketimizin 600.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar bir yıl igerisinde farklı
vadelerde Türk Lirasi 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 bulunmasina,

2. Borglanma aracı ihracı islemlerinin en iyi gayret aracılıfı ile Gedik Yatırım Menkul
Degerler A.S. tarafından yapılmasına,

3. Borglanma aracı ihracına iliskin aracılık faaliyetlerini Sirketimizin yürütecek olması
nedeniyle söz konusu borglanma araglarına iliskin aracılık faaliyetlerinin Sermaye

Piyasası Kurulu’nun mevzuatına uygun olarak gerçeklestirilmesine,

4. Olusabilecek olası gıkar gatısmalarının çôzümünde ôncelikli olarak yatırımcı
menfaatinin gózetileceginin taahhút edilmesine,

5. 600.000.000 Türk Lirası'na kadar tertipler halinde borçlanma aract ihracı igin Sermaye

Piyasası Kurulu ve diger merciler nezdinde gerekli bagvurularin yapilmasina, ibrag
tavanı igerisinde borglanma aracı ihrag ve halka arzı kapsamında her bir ihracın tutarı,
vadesi ve faiz oranı ile diger tüm sartların belirlenmesi ve bütün islemlerin yerine

getirilmesi icin Sirket Genel Miidiirliigti’ntin yetkilendirilmesine,

oy birligi ile karar verilmistir.
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4.16. Halka arz edilecek borclanma aracı üzerinde, borglanma aracmm devir ve

tedavülünü kısıtlayıcı veya borclanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel

olacak kayıtların bulunup bulunmadıgınailiskin bilgi:

Halka arz 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 arzın kosulları, halka arza iliskin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve.

halka arza katılmakicin yapılması gerekenler

5.1.1. Halka arzın tabi oldugu kosullar:

Halka arzın baslaması öncesinde Kurul harig, baska kisi veya kurulusların onayının alınması
veya benzeri bazı sartların yerine getirilmesi gerekmemektedir. Diger taraftan, Gedik Yatirim,
halka arzedilecek borglanma araglarının ikinci el piyasada islem gérebilmesi igin BIAS
Kotasyon Yönergesi hükümlerine göre BIAS’a basvaru yapmıstır. Borglanmaaragları BIAS’ta
islem górebilmesi, BÍAS Genel Müdürlügü’nün kararına baglıdır.

Ihrac edilecek borglanmaaraglarınailiskin ISIN kodu Takasbank tarafından üretilecektir.

5.1.2, Halka arz edilen borelanma araclarının tutarı:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihra¢
bulunmadigindan, bu madde iqerigi daha sonra ihracin baslatilacagi SPA Notu'nda
belirlenecektir.

5.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkındabilgi

5.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrag
bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracın baglatılacagı SPA Notu'nda
belirlenecektir.

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

Doküimanın onay tarihi itibariyle gerçeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrag
bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracin baslatilacag: SPA Notu'nda

belirlenecektir.

5.1.4. Karsılanamayantaleplereait bedeller ile yatırımcılar tarafındansatıs fiyatınm

üzerinde ödenen tutarların iade sekli hakkındabilgi:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrag

bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracın baslatılacagı SPA Notunda

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

Dokümanın onay tarihi itibariyle gergeklegtirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
bulunmadiämdan, bu madde igerigi daha sonra ihracin baslatilacaä SPA Notu'nda
belirlenecektir.

5.1.6. Borclanma araci almak igin basvuru yapılacak yerler ile borclanma araci
bedellerinin ödenme yeri ve sekli ile teslim súresi de dahil borclanma araclarmm
teslimineiliskin bilgi:

a) Basvuru yapilacak yerler ile borglanma aracıbedellerinin ödenme yeri ve
sekline iliskin bilgi::

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrag
bulunmadıgından, bu madde iceriZi daha sonra ihracin baslatilacagi SPA Notu'nda
belirlenecektir.

b) Borclanma araclarmin teslimine iliskin bilgi::

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

5.1.7. Halka arz sonuglarının ne sekilde kamuya duyurulacafı hakkmda bilgi:

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

5.1.8. Borglanma araglarının ón alım hakları, bu hakların devredilebilirligi ve ön alım
haklarının kullanılmaması durumunda bu hakların akibeti hakkında bilgi:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrac
bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracın baslatilacagi SPA Notu'nda
belirlenecektir.

5.2. Dagitim ve tahsis plant

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

Borglanmaaraglarının satısı sadece Türkiye’'de yapılacaktır.

5.2.2. Halka arzda yatırımcılaratahsis ve dafıfım esasları hakkındabilgi:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrag
bulunmadigindan, bu madde igerigi daha sonra ihracın baslatilacagi SPA Notu'nda
belirlenecektir.    
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5.2.3. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinlesmis borglanma aracı

miktarının bildirilme süreci hakkındabilgi:

Halka arzdan almaya hak kazanilmis boglanma aracı miktarları, dafıtım listelerinin GEDIK
YATIRIM tarafindan onaylandigi gün, GEDIK YATIRIM tarafından yatırımcılara
bildirilecektir.

Bildirimden önce söz konusu borglanmaaragları isleme konu edilmeyecektir.

5.3. Borclanma aracunn satis fiyati veya fiyatin tespit edildigi/edilecegi yóntem ile nihai

fiyatın kamuya acıklanma süreci:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ïhraç
bulunmadigindan, bu madde iceriZi daha sonra ïhracm baslatilacafi SPA Notu'nda

belirlenecektir.

5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

5.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kurulus hakkındabilgi:

Halka arz, ihraccı kurulus GEDIK YATIRIM tarafından yapılacaktır.

5.4.2. Halka arzın yapılacafı ülkelerde yer alan saklama ve édeme kuruluslarmm

isimleri:

Halka arz Türkkiye’de gergeklestirilecek olup, saklama ve ödeme kurulusları, Merkezi Kayıt

Kurulusu A. S. Île Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.S.’dir.

5.4.3. Aracılık türü hakkındabilgi:

Gedik Yatırım tarafından ihrac edilecek en çok 600.000.000 TL nominal degerli bono

ve/veya tahvillerin SPK'nın onayladıfı ihraggı bilgi dokümanının ilgili Teblige uygun olarak
ilanından itibaren; 1 yil süreyle, farklı özelliklerde, farklı satis yóntemleri ile ve en 1yi

gayret aracılıfı ile satısına Gedik Yatının tarafından aracılık edilecektir. Ihraccı kurulus

ve araci kurulus ayni oldugundan bu yöntem kullanılmak zorundadır.

 

 

 

 

Yüklenimde Bulunulan Yüklenimde Bulunulmayan

Borglanma Araclarının Borclanma Araglarmin

Yetkili Olusturul- Araciligin Nominal Halka Arz Nominal Halka Arz

Kurulus mussa Türü Degeri Edilen Degeri (TL) Edilen

Konsorsi- (TL) Borçlanma Borçlanma

yumdaki Aracma Oram Aracma Orant

Pozisyonu (%) (%)

Gedik - En fyi - - 600.000.900 100
Yatırım Gayret

Menkul

Degerler

A.S.       
 

 
 



5.4.4. Aracılık ve yüklenim sözlesmesi hakkında bilgi

GEDIK. YATIRIM,borclanma aracının ihracına aracılık islemlerini 05/03/2020 tarih ve 1978
sayılı yönetim kurulu kararında da belirtmis oldugu gibi hem ihraggı hem de yatırım kurulusu
sıfatını tasıması nedeniyle gıkar gatısması olugmaması amacıyla gerekli önlemleri alarak ve
olusabilecek cıkar gatıgmalarının cözümünde ise óncelikli olarak yatırımcı menfaatini
gözeterek yürütecektir. Bu nedenle, ayrıca aracılık sözlesmesi düzenlenmemistir.

5.5, Halka arza iliskin olarak ihracemm ödemesi gereken toplam ve halka arz

edilecek borglanma araci basma maliyet:

Doktimanin onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrag
bulunmadıdından, bu madde igerigi daha sonra ihracin baslatilacagi SPA Notunda

belirlenecektir.

5.6. Talepte bulunan yatırımemın ödeyece£i maliyetler hakkında bilgi:

Borglanma araglarına iliskin vergilendirme esasları isbu Sermaye Piyasası Aracı Notunun
““Borglanma Aragları ile Ilgili Vergilendirme Esasları?” baslıklı 9. maddesinde belirtilmistir.

Yatırımcslardan isbu borglanma araglarının halka arzı ile ilgili olarak komisyon veya masraf

talep edilmeyecektir.

6. BORSADA ISLEM GÖRMEYEILISKIN BILGILER

6.1. Borclanma araclarimn borsada islem görmesine iliskin esaslar ile islem görme

tarihleri:

Halka arz edilen borglanma araglarının satıgı tamamlandıktan sonra, Borsa Istanbul Borglanma

Aragları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarındaislem görmesi beklenmekte olup, bu husus,nihai
olarak BIAS Genel Müdürlügü’nün kararına baglıdır.

6.2. Borsada islem görecek olan borglanma araglarının hangi durumlarda islem

sirasinin kapatilabilecegi hakkinda bilgi:

SPK ve BIAS Mevzuatinin ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen

veya BIAS Kotasyon Yönergesi’nin 29’uncu maddesinin (1)a,b,c, q, d, e, f, bentlerindeki

durumlarin olustugu sirketlerin ihrag ettigi ve Borsa’da islem góren borglanma aragları, BIAS
Genel Müdürlügü’nün kararıyla gegici veya stirekli olarak borsa kotundan gikarilabilir.

BIAS Yonetim Kurulu, gerekli gördüfü hallerde, gıkarma kararından önce ihraggı kurulusu

durumu düzeltmesi igin süre vererek uyarabilir.

 



6.3. Ihracemın daha önce ihrag ettigi pay harig sermaye piyasası araclarının islem

gördügü borsalara iliskin bilgi:

Halen tedavülde bulunan borelanma araclarının toplamı 55.000.000 TL’dir.

 

 

 

       

Nominal sa
SIRASI Satis Tutarı Halka Arz Tarihi Vade Baslangıe Vade Bit5

Tarihi Tarihi
(TL)

Vade

Satis 1 bn 30.000.000 21-22/11/2019 25.11.2019 23.03.2020

Satis 2 ‘119 25.000.000 13-14/02/2020 17.02.2020 15.06.2020

Gin
 

Sirketin ihraç ettiëi finansman bonoları, Borsa Istanbul Borglanma Aragları Piyasası Kesin
Alım Satım Pazarında islem görmektedir.

6.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılıgın esasları:

Yoktur.

7, GARANTI HUKUMLERI VE GARANTÖREILISKIN BILGILER

Yoktur.

8. DIGER BILGILER

8.1. Halka arz sürecinde ihragsıya danısmanlık yapanlar hakkındabilgiler:

Yoktur.

8.2. Uzman ve bagımsız denetim raporlantile iiciincii kisilerden almanbilgiler:
Gedik Yatirim, Sermaye Piyasası Aracı Notunda ügüncü kisilerden saglanan bilgilere yer
verdigi durumlarda, bilgileri aynen aldiZim, bildigi veya ilgili tigtincti kisilerin yaymladigs
bilgilerden kanaat getirebildigi kadarıyla acıklanan bilgileri yanlıs veya yanıltıcı hale getirecek
herhangibir eksikligin bulunmadigim beyan eder.

Finansal Tablo ve Bagimsiz Denetim Raporlari béltimtinde, Arkan Ergin Uluslararasi BaSimsiz
Denetim A.S. ve Ak Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mügavirlik A.S.’den
alinan bilgilere ve raporlara yer verilmis olup, söz konusu bilgiler kendilerinden alındızı
sekilde aynen kullanılmıstır.

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

www.gedik.com adresinde incelemeye acık bulunmaktadır.

Ihragcı bilgi dokümanında Faaliyet Hakkında Bilgiler Bölümü’nde yer alan verilerBIAS,

TSPB ve benzeri kurumlardan alınarak aynen yer verilmistir. # “)
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Isbu Sermaye Piyasası Aracı Notunda, derecelendirme notları hakkında yer alan bilgiler
Derecelendirme Kurulusu tarafından hazırlanan raporlardan faydalanılarak hazırlanmıstır.
GEDIK YATIRIM, ilgili ügüncü kisilerin yayımladıfı bilgilerden kanaat getirebildigi
kadariyla, aciklanan bilgileri vanhs veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikligin
bulunmadigim beyan eder. GEDIK YATIRIM, JCR Avrasya Derecelendirme A.S.tarafindan
belirlenen derecelendirme notlarını aynen aldıfını beyan eder. Derecelendirme sirketine
asasıdakiinternet adresinden ulasılabilir: www.jerer.com.tr

isbu borglanma araclarına iliskin sermaye piyasası aracı notunun hazırlanmasında, bagımsız

denetim kuruluslarınca hazırlanmıs raporlar ve saßlanan verilerden yararlanılmıstır.

Sirketin 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finansal tablolarının bagimsiz denetimini
gergeklestiren kurulusun unvanı ve bagımsız denetim görüsü agafıda verilmektedir.

 

 

       

 

 

 

 

     

SorumliOrtak,|
en i ee isdene
31.12.2019 |Arkan Ergin Stimer Sokak Maslak Office Eray Yanbol

IAS. Building No:4, Kat-2, 34485

¡SislvIstanbal
31.12.2018 ¡Ak Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci  ¡Yakuplu Mahallesi Hirriyet Erkut Yavuz

Mali Miisavirlik A.S. Bulvart Plaza Yakuplu Kat-3

INo:30, 34524
Beylikdüzi/istanbul
 

Arkan Ergin Uluslararası Bagımsız Denetim A.S.’nin 31.12.2019 ve Ak Bagımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.’nin 31.12.2018 dónemleri finansal

tablolarınailiskin bagımsız denetim görüsleri asagıda verilmektedir:

31.12.2019 tarihli finansaltablolarailiskin sörüsü

Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. (Sirket) ve Bagh Ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak
anilacaktir) 31 Aralik 2019 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile ayni tarihte sona eren

hesap dónemine ait; konsolide kar veya zarar ve diger kapsamli gelir tablosu, konsolide
özkaynak debisim tablosu ve konsolide nakit akis tablosu ile önemli muhasebe politikalarının
ézeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından olusan finansal tablolarını denetlemis
bulunuyoruz.

Góristimize góre iligikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aymtarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal

performansim ve konsolide nakit akaslarini, Túrkiye Muhasebe Standartlarina (TMSlere)
uygun olarak tiim Gnemli yénleriyle gercege uygun bir bigimde sunmaktadir.

31.12.2018 tarihli finansaltablolara iliskin görüsü

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. (Sirket) ve Bagli Ortakliklarinin (hepbirlikte Grup olarak
anılacaktır) 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile ayn tarihte sona eren
hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diger kapsamli gelir tablosu, konsolide
ézkaynak degisim tablosu ve konsolide nakit akis tablosu ile 6nemli muhasebepolitikalarmin
ézeti de dahil olmak tizere finansal tablo dipnotlarmdan olusan finansal tablolarını denetlemis
bulunuyoruz.
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Görügümtize göreiligikteki 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 Standartlarına (TMS'ere)
uygun olarak túm önemli yönleriyle gergege uygun bir bicimde sunmaktadır.

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

8.3. Varsa ihragcı veya ihrag edilen borglanma aracına iliskin derecelendirme notu
hakkındabilgi:

2013 yılı 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 gôzden geçirmeye gôre
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 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 Ulusiararası Yerel Para Notu : BBB-/(Negatif gôrünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : AA (Trk) /( Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Íhrac Notu : AA(Tık)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-3 /(Negatifgérintim)

Kaisa Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu : A-3 (Negatif gürünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1+(Trk)/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli fhraç Notu 2 Ael+ (Trk)
Desteklenme Notu : 2

Ortaklardan Bagımsızlık Notu : AB

Derecelendirme kurulugu tarafindan verilen notlarm ne anlama geldigi hakkinda aciklama
agafidaki tabloda sunulmaktadir;
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9, BORCLANMA ARACLARI ILE iLGILI VERGILENDIRME ESASLARI

a) Tam Múkellef Gercek Kisi

Faiz Kazancı

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen faiz
kazangları iein Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 6009 sayili Kanun ile degistirilen Gecici 67
nei maddesi uygulanmaktadır. Buna göre, tam mükellef gergek kigilerin bu kapsamda elde

ettikleri faiz gelirleri, isleme aracılık eden banka ve aracı kurumlarca %10 oranında stopaj
yapilarak vergilendirilir. Yapılan stopaj nihai vergidir. Bu sebeple,faiz geliri elde eden tam

mükellef gergek kisiler tarafından bu gelirleri igin ayrıca yıllık beyanname verilmez, baska
gelirleri igin verilecek beyannameye de dahil edilmez. GVK Gegici 67 nci maddeye göre
tevkifata tabi tutulan faiz gelirlerinin ticari faaliyet kapsamında elde edilmesi durumunda bu
gelirler ticari kazang hükümlerine göre vergilendirileceZinden, ticari kazanglarla ilgili olarak

verilen beyannameye dahil edilirler ve GVK Gegici 67 nci madde hiikmii geregi tevkif suretiyle
ödenmis olan vergiler beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Alım-Satım Kazancı

01.01.2006 tarihinden sonra ihrag olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen alim-
satım kazanglar1 GVK’nin Gecici 67 nci maddesi kapsaminda defer artis kazanci olarak %10
oranında tevkifata tabidir. Tevkifat, deger artis kazancina aracilik eden banka ve aract
kurumlarca yapılır ve nihai vergidir. Dolayısıyla tam mükellef gergek kisi yatırımesların bu
kapsamdaki kazancı iein ayrıca yıllık beyanname düzenlenmez, dißer gelirleri igin verilecek

beyannameye de bu gelirler dahil edilmez.

GVK Gesici 67 nei maddeye göre tevkifata tabi tutulan alım - satım kazanglarının ticari faaliyet
kapsamında elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazang hükümlerine göre
vergilendirileceginden, ticari kazanclarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilirler ve
GVK Gesici 67 nei madde hükmü gereßi tevkif suretiyle ödenmig olan vergiler beyannamede
hesaplanan vergiden mahsupedilir.

b) Dar Mükellef Gercek Kisi

Faiz Kazancı

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 mükellef gergek kisiler bu
gelirleri igin ayrica beyanname vermezler,

Diger taraftan mukimlik belgesi bulunan dar múkellef gercek kisilerin mukimi olduklan ülke
ile Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) arasında imzalanmıs “Cifte Vergilendirmeyi Önleme Anlasması
(CVÖA) varsa ve bu anlasmada söz konusu tahvil ve bono faiz kazancıigin istisna veya daha
düsük bir vergi oranı Ööngörülmüs ise isleme aracılık eden banka ve aracı kurumlarca bu
hükümlerin uygulanmasi gerekeceginden,yatırımcıtarafından 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 Gegici 67 nci maddesi kapsamında deger artis kazancı olarak %10
oranında tevkifata tabidir. Tevkifat, deSer artis kazancma aracilik eden banka ve aracı
kurumlarca yapılır ve nihai vergidir. Alım — satım kazancı elde eden dar mükellef gergek
bireysel yatırımcıların bu gelirleri icin ayrica beyanname diizenlenmez, diger gelirleri icin
verilecek beyannameye debu gelirler dahil edilmez.

Diger taraftan mukimlik belgesi bulunan dar mükellef gergek kisilerin mukimi oldukları ülke
lle T.C. arasında imzalanmıs CVÖA varsa ve bu anlasmada söz konusu tahvil ve bono alim —
satım kazancıigin istisna veya daha düsük bir vergi oranı öngörülmüs ise isleme aracılık eden
banka ve aracı kurumlarca bu hükümlerin uygulanması gerekeceginden, yatırımcı tarafından bu
anlasmaya bakılmalıdır.

e) Tam Mitkellef Tiizel Kisi ve Kurumlar

Faiz Kazanci

Tam mükellef tüzel kisiler tarafından 01.01.2006 tarikinden itibaren ihrag olan özel sektör
tahvil ve bonolarindan elde edilen faiz gelirleri GVK Gegici 67 nci maddesi kapsamındavergi
tevkifatina tabi olup, vergi oranı geliri elde eden tüzel kisiliin veya kurumun hukuki yapısına
gúre degigecektir. Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) sermaye sirketi olarak
belirtilen tüzel kisiler, SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlar, münhasıran menkul
kıymet ve diger sermaye piyasası aracı getirileri ve deger artıs kazancları 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 Bakanligi’nca belirlenenler için tevkifat oranı %0, bunların dısında kalanlar icin %10
olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamdaki faiz gelirleri icin;

- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüs Komandit Sirketler %0,
- Sermaye Piyasasi 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 Fonlari %0,

- Yukarida Sayilanlar Disinda Kalan Kurum ve Kuruluslar %10

oraninda vergi tevkifatina tabi tutulur.

Tam mükellef kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazancına dahil edilir ve yukarıda
belirtilen yatırım fonları ve ortaklıkları harig %20 oranında kurumlar vergisine tabi tutulur. Bu
kapsamdaki kazanglar iein GVK. Gegici 67 nci madde hükmü gere$i tevkif suretiyle ödenmis
olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan vergiden mahsupedilir.
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Diger taraftan, özel sektör tahvil ve bono faizi elde eden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
(BSMV) mükellefi kurumların, bu gelirleri üzerinden %5 oranında BSMV hesaplamaları
gerekir.

Alım — Satım Kazancı

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen alım-
satım kazangları deger artis kazanc1 olarak GVK Gegici 67 nci maddeye góre tevkifata tabidir.
Tevkifat, alım-satım kazancına aracılık eden banka ve aracı kurumlar tarafından yapılır.
Tevkifat oram tüzel kisi veya kurumun hukuki yapısına göre defisecektir. Bu kapsamdaki
alım- satım kazangları icin;
- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Béliinmtis Komandit Sirketler %0,
- Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları %0,
- Sermaye Piyasası Kanunu’na góre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Fonları %0,
- Emeklilik Yatırım Fonları %0,

- Borsa Yatırım Fonları %0,

- Konut Finansman Fonları %0,

- Varlık Finansman Fonları %0,

- Yukarida Sayilanlar Diginda Kalan Kurum ve Kuruluslar %10
oranında vergi tevkifatına tabi tutulur.

Tam mükellef kurumlarca elde edilen alım-satım kazangları kurum kazancına dahil edilir ve
yukarıda belirtilen yatırım fonları ve ortaklıkları haric %20 oranında kurumlar vergisine tabi
tutulur. Bu kapsamdaki kazanglar igin GVK Gegici 67 nci madde hükmü gere$i tevkif suretiyle
édenmis olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan vergiden mahsupedilir.
Dißer taraftan, özel sektör tahvil ve bonolarından alım-satım kazancı elde eden BSMV
mükellefi kurumların, bu gelirleri üzerinden %5 oranında BSMV hesaplamaları gerekir.

29.12.2010 tarihinden itibaren gegerli olmak üzere, yurt iginde Türk Lirası cinsinden ihrac
edilen özel sektér tahvillerinin, BSMV mikellefi olan kurumlar tarafından, geri alum ve satım
taahhtidii ile iktisap veya elden cikarilmasi veya vadesi beklenmeksizin satigi nedeniyle lehe
alınan paralar üzerinden %1 oranında BSMV hesaplanacaktır. Ancak, BSMV miikellefi
kurumlarca, vadesi 1 yıldan kısa olan özel sektör bonoları ve banka bonoları nedeniyle elde
edilen aynı kapsamdakigelirler üzerinden ise %5 oranında BSMV hesaplanmalidir.

d) Dar Mükellef Tüzel Kisi ve Diger Kurumlar

Faiz Kazancı

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olunan tahvil ve bono faizleri GVK Gecici 67 nei madde
kapsamında vergi tevkifatina tabi olup, tevkifat oranı tüzel kisilifin ve kurumun hukuki
yapisina gére deBisecektir. Buna gére; KVK’dabelirtilen sermaye sirketlerine benzernitelikte
yabancı kurumlar, SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabancı
fonlar, münhasıran menkul kıymet ve dißer sermaye piyasası aracı getirileri ve deger artıs
kazancları elde etmek ve bunlara baglı hakları kullanmak amacıyla faaliyete bulunan
mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım
ortaklıkları ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi’ncabelirlenenler igin tevkifat orant
%0, bunların dısında kalanlar igin %10 olarak uygulanir. Bu kapsamdakifaiz kazanclaricin;

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

- SPK’nin diizenleme 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
Kıymet Yatırım Fonları %0,

- SPK’nin 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 diZer sermaye piyasasi aracı getirileri ile deger
artıs kazangları elde etmek ve bunlara baglı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan
sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kurulus fonları ve yatırım kurulusları gibi
yabancı kurumsal yatırımcılar %0,

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

Tevkifat, faiz gelirine aracılık eden banka ve aracı kurumlarca yapılır ve nihai vergidir.

Diger taraftan; faiz kazanglan %10 tevkifata tabi tutulan dar múkellef kurum ve kuruluslann
mukimi oldugu tilke île T.C. arasında imzalanmıs CVOA varsa ve bu anlagmalarda söz konusu
tahvil ve bono faiz kazanctiçin istisna veya daha diistik bir vergi oram Gngdriilmiis 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 özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen alım-

satim kazanclan, GVK Gegici 67 nci madde kapsamında deger artis kazanci olarak tevkifata
tabidir. Tevkifat oranı tüzel kigiligin ve kurumun hukuki yapisina gére deBisecektir. Buna gore
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 piyasasi araci getirileri ve deger artis kazangları elde etmek ve bunlara baglı hakları
kullanmak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım
ortakliklan ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi’nca belirlenenler icin tevkifat orant
%0, bunlarin disinda kalanlar için %10 olarak uygularur. Bu kapsamdaki alim satım kazangları
iein;

- 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

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 Fonlari %0,

 



- Tiirkiye’de mtinhasiran menkul kiymet ve diger sermaye piyasas1 araci getirileri ile deger
artis kazangları elde etmek ve bunlara baglı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan
sınrlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kurulus fonları ve yatırım kurulusları gibi
yabancı kurumsal yatırımcılar %0,

- Yukarida Sayilanlar Diginda Kalan Kurum ve Kuruluslar %10 oraninda vergi tevkifatina
tabi tutulur.

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

- Diger taraftan; alum-satim kazancları %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef kurum ve
kurulusların mukimi oldugu ülke ile T.C. arasinda CVÓAvarsa ve bu anlasmalarda sóz konusu
tahvil ve bono alim-satim kazanclari icin istisna veya daha diisiik bir vergi oran öngörülmüs
ise iglem aracilik eden banka ve araci kurumlarca bu hiiktimlerin uygulanmasi gerekeceëinden,
yatırımcı tarafından bu anlasmalara bakılmalıdır.

- Bakanlar Kurulu GVK Gegici 67 nci maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası
aracı, kazanc ve irat türü igin bunları elde eden itibariyle, yatırım fonlarının katılma
belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazanglar icin fonun portföy yapısına göre, ayrı
ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %15’e kadar artırmaya yetkilidir.
- GVK Gegici 67. maddenin uygulama süresi 31.12.2020 yılına kadar uzatılmıstır.

10. INCELEMEYE ACIK BELGELER

Asagidaki belgeler Ofis Park Maltepe Altaycesme Mah.Camh Sok. No:21 Kat: 10-
11-12 Maltepe/ ISTANBUL adresindeki ihraççmm merkezi ve bagvuru yerleri ile
ibraccmin internet sitesi (www.gedik.com) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)
tasarruf sahiplerinin incelemesine acık tutulmaktadır:

Sermaye piyasası aracı nofunda yer alan bilgilerin dayanagını olusturan her türlü
rapor ya da beige ile degerleme ve görüsler (degerleme, uzman, faaliyet ve bagımsız
denetim raporlarıile yetkili kuruluslarca hazırlanan raporlar, vb.)

Sirket’in internetsitesinin adresi:

https:/Avww.gedik.com/gedik yatirim/mali_tablolar.aspx

KAPinternet sitesinin adresi:

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-
1 &sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=15 17&bildirimtipi=0&secimler=

11. EKLER

Yoktur.

 


