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Gedik Y atir1m Menkul Degerler AnoniriI Sfrketi 
I : 

Sermaye Piyasas1 Arac1 Nqtu ! 
i 

Bu sermaye piyasas1 arac1 notu, Sermaye Piyasas,1 Kurulu (Kurul)'nca 
.. ... .! .. ... ./2020 tarihinde onaylanm1~tJr. I I . 

Ortakhg1mizm toplam 600.000.000 TL tutarmda~ ibr! .; tJvam kapsammdaki 
bor.;lanma ara.;larmm halka arz edilecek 40.000.000 TL'lik k1smmm halka arzma 
ili~kin sermaye piyasas1 arac1 notudur. Halka arz edilece* bo~.;lanma ara.;larma fazla 
talep gelmesi durumunda halka arz tutar1 60.000.000 T~'ye ~adar artmlabilecektir. 

Sermaye piyasas1 arac1 notunun onaylanmas1, seriliay~ piy~sas1 arac1 notunda 
yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiilii i anlam1n,a gelmeyecegi gibi, 
sermaye piyasas1 ara.;larma ili~kin bir tavsiye olarak da ~abJI edilemez. Bu sermaye 
piyasas1 arac1 notu .;er.;evesinde ihra.; edilecek bor.;latlma ! ara.;larma ili~kin 
ibra.;.;mm yatmmcdara ka~1 olan odeme yiikiimliiliig~, K~ru~ veya berbangi bir 
kamu kurulu~u tarafmdan garanti altma almmam1~hr; Ayhca i halka arz edilecek 
bor.;lanma ara.;larmm fiyatmm belirlenmesinde Kurul'~n h~rhahgi bir takdir ya da 
onay yetkisi yoktur. 

Bu sermaye piyasas1 arac1 notu ihra.;~1 bilgi dokiim~m ~e oz~t ile birlikte ge~erli 
bir izahname olu~turur. Bu nedenle, halka arz edilecek bor.;lanma aracma ili~kin 

! i ! 

yatJnm kararlan ihra.;.;1 bilgi dokiimam, sermaye piyasas1 arac1 notu ve ozetin bir 
biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. ' ' 

Bu sermaye piyasas1 arac1 notu ile birlikte incelepme~i gereken ihra.;.;1 bilgi 
dokiimam 06/04/2020 tarihinde, ihra~~• bilgi dokiimam tadil imetinleri 05/06/2020 ve 
. ./07 /2020 tarihlerinde, ozet ise .. ./07 /2020 tarihinde ortlikhg1mizm www .gedik.com 
adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydmlatma Platformu! (KAP)'rtda yay1mlanm1~tJr. 
Aynca ba~vuru yerlerinde incelemeye a~1k tutulmaktad1r. 

Sermaye Piyasas1 Kanunu (SPKn)'nun l0'uncu m~dde~i uyarmca, izahnameyi 
olu~turan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan ydnh~~ yamltICI ve eksik 

I i 

bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihra~~• sorumludu~. Zarann ihra.;.;1dan tazmin 
edilememesi veya edilemeyeceginin a~1k1ya belli olmas1 ihalinde; i halka arz edenler, 
ihraca arac1hk eden lider yetkili kurulu~, varsa garahtor i ve ihra.;~mm yonetim 
kurulu iiyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine l gor~ zararlar kendilerine 
yiikletilebildigi ol.;iide sorumludur. Bag1msiz denetim, dere4Iendirme ve degerleme 
kurulu~lar1 gibi izahnameyi olu~turan belgelerde yer alpiak iizere haz1rlanan 
raporlar1 haz1rlayan ki~i ve kurumlar da haz1rlad1klanj raporlarda yer alan yanh~, 
yandtJc1 ve eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri .;er.;evesin<le sorumludur. 

i ! ; 

Kurulca 02/04/2020 tarihinde onaylanan ihra~.;1 bilgi idokµmam kapsammda 
daha once ihra.; edilen bor~lanma ara.;larma ili~kin j bilgiler i a~ag1daki tabloda 
verilmektedir. ! · · 

' 
Nominal Vade 

Satt~ Tutan Halka jArz :Ba~lang1~ Vade Biti~ 
S1ra ISIN Kodu Vade (TL) Tarihi Tarihi Tarihi 

1 TRFGDKMK2016 142 37.500.000 11-12.06.2020 :15.06.2020 04.11.2020 

' 
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KISALTMA VE TANIMLAR 

! 

Kisaltma Tamm i 
! 
l ; 

A.S. Anonim Sirket ' [ ' ' ' ! 

BiAS/BiST Borsa istanbul A.SJ i 
GDKGS Gedik Girisim Serrhavesi Yatmm Ortakhg1 A.S. 
GYHOL Gedik Yatmm Holding A.S. 
KAP Kamuvu Avdmlatrr).a Pl~tforinu 
Md Madde i l 

' 
MKK Merkezi Kay1t Kurillus~ A.S. 
SGMK Sabit Getirili Menkul Kiymet 
SPK veva Kurul Sermaye Piyasas1 Kurulu 
SPKn Sermaye Pivasas1 I{anuJ?.u 
$irket veya GEDiK YA TIRIM veya Gedik Yatmm Menkul Ipegerler A.$ . 
ihra991 (Konsolide edilen :ij.nanfal ortakhklan dahil) 
T.C. Tiirkiye Cumhuriyeti 
Takasbank istanbul Takas ve Sakhu!na Bankasi AS. 
TL Tiirk Liras1 i f 

TSPB Ttirkive Sermaye Pjyasalan Birligi 
TTK Ttirk Ticaret Kanunu i 
ViOP Vadeli islem ve Opsivor1 Pivasas1 
YK Yonetim Kurulu ' i 

i ! 

' 
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iHRA<;<;I BiLGi DOKUMANINDA YER VERiLEN ORUS.tER VE ONA YLAR 
DISINDAKi GORUSLER/ONAYLAR 

Yoktur. 

I 
I ' I I ' 

• I i : _ .. 

1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORU1r-ILOLUGUNU YUKLENEN 
KiSiLER ! i : 

! I • 
Kanuni yetki ve sorumluluklarimiz dahilinde i ve i gorevimiz ~er~evesinde bu 

sermaye piyasas1 arac1 notunda ve eklerinde yer ala~ sorhml~ oldugumuz k1s1mlarda 
bulunan bilgilerin ve verilerin ger~ege uygun oldu~unul ve I sermaye piyasas1 arac1 
notunda bu bilgilerin anlamm1 degi~tirecek nitelikte bir el.tsiklik bulunmamas1 i~in her 

' I tiirlii makul ozenin gosterilmi~ oldugunu beyan ederiz. I I 

ihra~~• 

Gedik Y at1rim Menkul Degerler A.$. 
Y etkilileri 

Arda Alata~ 
Genel Miidiir Yrd. 

T. Metin Ay1~1k 
Genel Miidiir 

Halka Arza Arac1hk Eden 

Gedik Y at1r1m Menkul Degerler A.$. 
Y etkilileri 

Arda Alata~ 
Genel Miidiir Yrd. 

T. Metin Ay1~1k 
Genel Miidiir 

22.06.2020 
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Sorumlu Olduklari Kis1m: 

sERMA YE PiYASASI ARA CI ' . . 

i 

NOTUNUN TAMAMI 

I 
I 
I 

Sol mll Olduklan K1S1m: I . 
I 

I , 
SERMA YE PiYASASI ARA CI 

NOTUNUNTAMAMI i . 

I 
! 



2. RiSK FAKTORLERi 

I i 
ihrac1 yapdacak olan bor~lanma aracma ili~kin Gedik Yatirim Menkul Degerler A.~.'nin 
yatmmcdara kar~1 olan odeme yiikiimliiliigii herhang~ bi~ kamu kurulu~u tarafmdan 
garanti altma almmam1~ olup, yatmm kararmm, ihra~~1mrl fin;ansal durumunun analiz 
edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. i i ' 

I 

Gedik Yatmm, finansman saglamak amac1yla, faiz kar§1l1gm~a teminats1z borc;lanma arac1 
91karmakta ve halka arza katllarak bu borc;lanma aracnh sa:tm alacak yatmmc1lara ihrac; 
etmektedir. Borc;lanma aracm sahibinin anapara ve faiz al~cag1: d1§lnda hic;bir talep ve Gedik 
Yatmm'm genel kurullarma veya yonetimine katilma veya tertiettil alma gibi hic;bir ortakhk 
hakk1 yoktur. 

Gedik Yatmm'm bor9lanma arac1 ihracma katilan yatmrricila~ yat1nm karanm olu§tururken 
a§ag1da yer verilen risklerle smirh olmamak kayd1 ile borc;lailuna arad yatmmmdan kaynaklanan 
baz1 risklerle kar§da§abileceklerdir. ihrac;c;1ya ve ihrac;c;mm ~c;in4e bu]undugu sektore ait riskier 
ihrac;c;1 bilgi dokilmanmda yer almaktad1r. i : 

I 
I : , 

ihrac;c;1 kendi operasyonlan ve borc;lanma arac;larmm tiiriide gcire yatmm karan verilmesinde 
onem ta§iyan riskleri tammlamaktadir. ihra99mm mevcutta qnemli olarak gormedigi veya 
halihazirda haberdar olmad1g1 ilave riskier olabilir. ' ' 

i l 
Soz konusu borc;lanma arac;larma ili§kin riskleri tam inlariuyla anlayamayan muhtemel 
yatmmc1larm bag1msiz finansal tavsiye almas1 uygun olaca~ir. · 

I 
! 

~.1. Odememe Riski: , ! , 

Ihrac;c;mm temerrilde dil§mesi ve vade tarihindeki yilkilm1Ulilgilnil yerine getirememesinden 
, I , 

kaynaklanan risktir. Ihra9 edilen borc;lanma arac;lar1 odeme yQkilmlillilgil, gerc;ek veya tilzel 
• ! ' 

ilc;ilncil bir ki§i tarafmdan garanti altma ahnmam1§t1r. Ihrac;c;mm tiorc;lanma arac1 vade sonundaki 
nominal degerini (anapara ve faizlerini) odeyememe riski m¢vcuhur. i 

I l 
• I ! 

Ihrac;c;mm, borc;lanma aracmm anapara ve faizlerini odeyemdnesi durumunda yatmmctlar, 
borcun anapara ve faizlerini yarg1 yoluna ba§vurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Bor9lanma 
arac;lan icra ve iflas Kanunu hilkilmleri bak1mmdan adi bore; ~ene'.di hilkilmlerine tabidirler. 
Borc;lanma arac1 alacaklan, icra ve iflas Kanunu'nun 206 tlc1 niaddesinin dordilncil f1krasmda 
"dordilncil s1ra" ba§hg1 altmdaki "imtiyazh olmayan diier biltiln alacaklar" arasmda yer 
almaktadir 

2.2. Piyasa Riski: 

ikincil piyasada i§lem goren bor9lanma arac;lannm fit atlak piyasa faiz oranlarmdaki 
dalgalanmalara, ihrac;c;1 faaliyetlerine, finansal sektoriln (banka (yatmm kurulu§lannm) arz ve 
talebine bagh olarak degi§kenlik gosterebilir. 1 

• • 

! 
Borc;lanma ara9lan ihra9 edildikten sonra, piyasa faiz o~am Gedik Yatmm'm operasyonel 
sonu9larma, faaliyet gosterilen sektordeki geli§melere, ilgili mevzuata yonelik dlizenlemelere ve 
ekonomik beklentilere bagh olarak, i§ bu duyuru ile ilan edildn faiz oranmdan farkh olarak ikincil 
piyasada belirlenecektir. Aynca son y1llarda kilresel piyasal~rda : ya§anan dalgalanmalarm 
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yeniden yru;anmas1 halinde ihral' edilecek bor,Ianma J~,Ilm, piyasa fiyat1, ihral',tdan 
bag1ms1z olarak olumsuz etkilenebilir. Boylece bon;lanmal ara~lanrtm itfa tarihine kadar olan 

I ! ' 

piyasa degeri, faiz oranlarmdaki degi§ikliklere paralel olarak de~i§ebilecektir. 

Ba§ka bir deyi§le, bor9lanma ara9lan ihra9 edildikten sonra, byati ikincil piyasa ko§ullarmda, arz 
ve talebe gore belirlenecektir. ihra9 eden kurulu§un kredi ct4gerliliginden bag1ms1z olarak 
piyasadaki faiz oranlarmm genel seviyesindeki artt§lar b~r9laqma ;ara9larmm piyasa fiyatm1 
dti§ilri.icil yonde, faiz oranlarmdaki gerilemeler ise bor9lamna ara9larmm piyasa fiyatm1 artmc1 
yonde etki gosterebilecektir. Bu 9er9evede, genel piyasa ri*i, p~~asadaki faiz oranlarmm genel 
seviyesinde ya§anan artt§ veya azah§lar nedeniyle ikincil piyasa: fiyatlarmda olu§abilecek 
degi§iklikleri ifade etmektedir. i 

, I 
Ancak piyasa faiz oranmdaki azah§ ya da art1§lar, ihra99m1ri odeyecegi toplam faiz tutarmda bir 
degi§iklige neden olmayacakttr. Diger bir deyi§le, "Bor9lan:rpa afa9lanm birincil piyasadan alan 
bir yatmmc1 bu bor9lanma ara9lanm vade boyunca elinde tu~asi halinde, i§bu sermaye piyasas1 
arac1 notunda esaslan belirtilen ve www.gedik.com adresli Gedik Yatmm Menkul Degerler 
A.S. 'nin internet sitesi ve KAP'ta ilan edilecek faizi vade sonunda elde edecektir. 

: ! • 

2.3 Likidite Riski: 

' i 
Bor9lanma ara9larmm satI§ sonrasmda BiAS'm ilgili paiarm4a kote olarak i§lem gormeye 
ba§lamas1 beklenmektedir; ancak bor9lanma ara9lan iq:in ~ktif bir ahm-sat1m piyasas1 
olu§mayabilir. ihra991 kredi durumundan bag1ms1z olarak ahci ve! saticilarm piyasaya katihmmm 
dti§mesi sebebiyle i§lem hacimlerinin dti§mesi ve piyasa derinliginin yetersiz kalmas1 ihraca 
ili§kin likidite riskini ortaya 91karabilir. Likidite riski, bor~lamha ara9larmmvadesi dolmadan 
ikincil piyasada satmak isteyen yatmmc1lar i9in bor9lanma iara9lan istedikleri an satamamalan 
ya da ederinden dti§ilk bir fiyata satmalarma yol a9abilir. I 

2.4 Mevzuat Riski: 

i ' 
Borylanma aracmm ihra9 edildigi donemden sonra yasal mbvzu!atta ve dtizenleyici otoritelerin 
dtizenlemelerinde meydana gelen degi§ikliklerden olumsuz yond~ et~ilenmesi riskidir. 

' ! 

2.5 Bor~lanma Ara~larmm Likiditesinin Yatmmcmm Eli~de Bulunan Tutara Bagh Olarak 
' I . 

Kisitlanmas1 Riski: ! 
I i 

ihra9 edilecek bor9lanma ara9lannm i§lem gorecegi piyasada yapilacak i§lem boyutlan ile ilgili 
alt limitler bulunmaktadtr. (Gedik Yatmm'm Bor9lanma Ar~9lary Piyasasmda ki i§lem alt limiti 
10.000 nominal TL'dir.) Yatmmcmm halka arzdan sonra ~ahipi oldugu bor9lanma ara9larmm 
tutarmm bu alt limitlerin altmda kalmas1 durumunda bor9lanina ata9lannm bu piyasada sat1lmas1 
imkans1z hale gelebilir. i I 

l i 
i I • 

2.6 Tasfiye Durumunda Bor~lanma Ara~larmm Diger Alacaklara Gore S1ralamasmdan 
Kaynaklanan Risk: 

1 

! 
I 

Bor9lanma ara9lan, icra ve iflas Kanunu(iiK) htiktimleri ibak1p.1mdan adi bor9 senedi 
htiktimlerine tabidirler. Yilri.irltikteki icra ve iflas Kanumlma gore; milflisten adi ve rehinli 
alacakhlarm s1ras1 a§ag1daki gibidir. Bor9lanma ara9lan qu s1talamada 4. s1rada, teminats1z 
bulunan alacaklar arasmda yer almaktadtr. ! 

1 
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! 

1. 
iflas masraflan ve iflas masasmm bon;lan btitiln alac~khl~rdal) once ve tam olarak 
odenir. (iiK md. 248) ! ! 

2. 
Bir malm aynmdan dogan kamu alacaklan (Gtimrtik resmi, bina ve arazi vergileri, 
veraset ve intikal vergisi vb.) (iiK md. 206/1) ! I : 

3. Rehinle temin edilmis alacaklar (iiK md. 206/1) I i ; 
i I 

Bundan sonra gelmek tizere; teminath olup da rehinl~ kadilanmamI§ olan veya 

4. 
teminats1z bulunan alacaklar masa mallarmm sat1§ tutarm~an, dordtincti s1rada 
imtiyazh olmayan diger biltiln alacaklar ile verilmek ilzer¢ kaydolunur. (iiK md. 
206/4) i f , 

i : ! 

2.7 ihra~~• ve Arac1 Kurumun Aym Tiizel Ki~ilik Olmas~nda~ K4'ynaklanan Risk 
' i 

GEDiK YATIRIM tarafmdan ihra9 edilecek 600.000.000 T[L'li~ ihra9 limiti dahilinde nominal 
degerli bor9lanma arac1 ihra9larmda arac1hk faaliyetlerini kendi~i yilrtitecektir. Gedik Yatmm, 
ihra991mn ve ihrac1 ger9ekle§tirecek arac1 kurulu§un aym l<ururh (GEDiK YATIRIM) olacag1 
dikkate almarak, ihra9 nedeniyle olu§abilecek 91kar 9at1~m~lanqm yatmmcilar aleyhine sonu9 
dogurmas1 ihtimali bulunmaktadir. 05.03.2020 tarih ve 197~ say1~1 Yonetim Kurulu Karan alm1~ 
ve ilgili kararda halka arza arac1hk faaliyetlerinin Kurul l dtizenlemelerine uygun olarak ve 
oncelikle yatmmc1 menfaati gozeterek ger9ekle§tirilecegine ili$kin Kurul'a beyan ve taahhtit 

• • : i ' 

verm1~t1r. 1 

3. TEMEL BiLGiLER 
I 

3.1. Halka arza ili~kin ilgili ger~ek ve tiizel ki~ilerin menfaat1¢ri: 
' I 

Bor9lanma arac1 ihracma arac1hk i~lemleri aym kurum ( GEij:> iK ! YA TIRIM) tarafmdan 
ge9ekle~tirilecektir. Bunun d1~mda, ihra9tan menfaati olan pa~ka bir: dam~man, kurum veya 
kurulu~ bulunmamaktadir. Dolay1s1yla dogrudan veya dola~h o~arak halka arzm ba~ansma 
baglanmI§ bir ekonomik 91kan bulunan dam~man, kurum vaya k~rulu§ bulunmamaktadir. 

i ! 
' I 
I ! 

GEDiK YATIRIM, bor9lanma arac1 ihra9larmm arac1hk i§~eml~rini 05.03.2020 tarih ve 1978 
say1h yonetim kurulu karannda da belirtmi~ oldugu gibi hem i~ra991 hem de yatmm kurulu~u 
s1fatm1 ta§1mas1 nedeniyle 91kar 9at1~mas1 olu§mamas1 arnac1yla gerekli onlemleri alarak ve 
olu§abilecek 91kar 9atI§malannm 96ztimtinde ise oncelikli o~arak iyatmmc1 menfaatini gozeterek 
ytirtitecektir. i ! · 

I 

! 
' ; 

3.2. Halka arzm gerek~esi ve halka arz gelirlerinin kullaium yerleri: 
: I 

Gedik Y atmm, mevcut aktiflerinin fonlanmas1 amac1y~a bpr9lanma arac1 ihra9 etmeyi 
planlamaktadir. Bu ama9la, oncelikle i§bu bor9lanma ara9lafmm iihracmdan saglanacak gelir ile 
Gedik Yatmm'm tedavtilde bulunan 20/07/2020 tarih ve: 37.500.000 TL tutarh finansman 
bonolarmm anapara ve faiz odemeleri ile bir yll i9erisinpe ihra9 • edecegi diger bor9lanma 
ara9larmm ana para ve faiz odemelerinde kullamlacaktirj ihrk9tan elde edilecek fonun bu 
finansman bonolarmdan kaynaklanan bor9lan odemede y~terli ! gelrhemesi durumunda, kalan 
tutarlar, k1sa vadeli para piyasalarmdan saglanacak fonl~ma 

I 

ve :~irketin ozkaynaklan ile 
kar~Ilanacaktir. ! 
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I 
i 
I • • 

Tertip talebin fazla olmas1 halinde ana para ve faiz ode:melerincte1:1 arta kalan tutarm Gedik 
Y atmm yatmmctlanna menkul laymet i~lemlerind~ klrl! edi [ olarak kullandmlmas1 
p lanlanmaktadir. i i 

Bor9lanma arac1 ihra9larmdan saglanan net nakit giri§leri G~Di : YATIRIM'm bilan9osundaki 
1060-Bankalar hesab1 kar§1hgmda 3180-Diger Finan~al iBor9lar hesab1 kullamlarak 
muhasebele§tirilecektir. 1060-Bankalar hesabmda yer alan fonl~r, kullandmlan menkul k1ymet 

' ! ' 

kredisine paralel olarak 1210- Kredi hesabma kredi kullanari. mti~teri bazmda izlenecektir. 
I , , 

' ! 

4. iHRA<; VE HALKA ARZ EDiLECEK BOR(LANMA ARACLARINA iLi~KiN 
BiLGiLER ! ! : 

4.1. ihra~ edilecek bor~lanma ara~Iarmm; 
1 

a) Tiirii: Bono ve/veya Tahvil I 

b) ISIN kodu: ihra9 edilecek bor9lanma aracma ili§kin IS~ kodu Takasbank tarafmdan 
tiretilecektir. 

c) Nama/Hamiline oldugu: Hamiline 

d) Bor~lanma ara~larm1 kaydi olarak izleyen kuruIJ~un ~nvam, adresi: 
Merkezi Kay1t Kurulu~u A.S. Re~itp~a Mahallesi Borsa jCad~esi No: 4, Sanyer 34467 
iSTANBUL ' 1 • 

4.2. Bor~lanma ara~larmm hangi mevzuata gore olu~turuldu~u: 

: ! 

GEDiK YATIRIM tarafmdan ihra9 edilecek bor9lanma ata9lah Sermaye Piyasas1 Mevzuatl 
kapsammda olu§turulmu§tur. ' ' 

I ; 

. . i i 
Ihra9 edilecek GEDIK YATIRIM bor9lanma ara9larma ili~kin *lep ltoplama yontemi, dag1t1m 
ilkeleri ve bedellerin yatmlmasma ili~kin esaslar Sermay~ Pi~asas1 Kurulu'nun II-5.2 say1h 
"Sermaye Piyasas1 Ara9larmm Satl§I Tebligi" htiktimlerine qayaqilarak ger9ekle§tirilecektir. 

i i ; 
• i J i 

GEDIK Y ATIRIM tarafmdan ihra9 edilen bor9lanma ara9lab, BIAS',n 13 Kas1m 2015 tarihinde 
onaylanan ve 30 Kas1m 2015 tarihinde ytirtiltige giren !"Kotasyon Yonergesi" ile "BiAS 
Bor9lanma Ara9lan Piyasas1 Yonetmeligi" hilkilmlerine tabi! oladaktir. 

Halka arz edilecek finansman bonolan ve tahvillerin ikincil el p~yasada i~lem gorebilmesi i9in 
Borsa istanbul Kotasyon Yonetmeligi htiktimlerine gore BiAiS'a fuilracaat edilmi~tir. Bor9lanma 
ara9larmm BiAS'da i~lem gorebilmesi Borsa istanbul Genel:Mtidtirlilgti'ntin kararma baghdir. 

I ' 

Bor9lanma Ara9larmm Borsa istanbul Bor9lanma Arai lan [ Piyk.sas1, Kesin Ahm-Sat1m 
Pazan'nda i§lem gorme esaslan, i§lem saatleri, emir tipleril emir bilyilkltikleri Borsa istanbul 
Bor9lanma Ara9lan Piyasas1 Yonetmeligi'nde belirlenmi§tir~ Bor~a istanbul Bor9lanma Ara9lan 
Piyasas1, Kesin Ahm-Satlm Pazan'nda bor9lanma ara9lan i9tn minimum emir btiyilkltigil 10.000 
TL olarak belirlenmi~tir. ' : 

I 

4.3. Bor~lanma ara~larmm kaydile~tirilip kaydile~tirilm~digi [hakkmda bilgi: 
i i 

ihra9 edilecek bor9lanma ara9lan kaydile§tirme esaslar1 9erteve~inde Merkezi Kay1t Kurulu§u 
A.S. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir. · · 
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4.4. Bor~lanma ara~larmm hangi para birimine gore ihra~ edildigi hakkmda bilgi: 

Bon;lanma arac;lan TUrk Liras1 cinsinden sat1§a sunulacakt11'· l ! 
4.5. ihra~mm yfikilmliililklerini yerine getirme sir lam, s1 !i~inde ihrac1 planlanan 
bor~lanma ara~larmm yeri hakkmda bilgi ile s1ralamaj>1 et~ileyebilecek veya bon;lanma 
aracmm ihra~~mm mevcut ya da gelecekteki diger yiikiiml$1iikJerinden sonra gelmesine 
rol a~abilecek hiikiimlerin ozetleri: I ! ! 

Ihrac;c;mm, borc;lanma arac1 anapara ve faizlerini odeyemelllesi qurumunda yatmmc1lar, borcun 
anapara ve faizlerini yarg1 yoluna ba§vurmak suretiyle de tahsil iede'f?ilirler. Borc;lanma arac;lan 
• • I , : 

Icra ve Iflas Kanunu hUkUmleri bak1mmdan adi bore; senedi hUk!Umlerine tabidirler. Borc;lanma 
arac1 alacaklan, icra ve iflas Kanunu'nun 206 nc1 maddesihin dordUncU f1krasmda "dordUncU 

I : : • 

sira" ba§hg1 altmdaki "imtiyazh olmayan diger bUtUn alacaklar' :' arasmda yer almaktad1r. Ihrac; 
edilen borc;lanma arac;larma ili§kin odeme yUkUmlUIUgU, Uc;uhcu ~ir taraf tarafmdan garanti altma 

ahnmam1§tir, J i • 

Sirketin 20/07/2020 tarih ve 37.500.000 TL tutarh finans an b!onoiannm itfalan yapilacakt1r. 
Bu itfalarm yerine yeni bor9lanma arac;lan ihrac;lan ger9ekl~§tirilecektir. 

I , 

I , 
YtirUrltikteki icra ve iflas Mevzuat1'na gore milflisten adi vd rehihli alacakhlarm s1ras1 a§ag1daki 

' I 

gibidir. i 
! 

' i 

1. 
iflas masraflan ve iflas masasmm borc;lan bUtUn alacakhlardan: once ve tam olarak 
odenir. (iiK md. 248) i ' ' 

I 

2. Bir malm aynmdan dogan kam~ alacaklan (GUmrUk tfsmi~ bina ve arazi vergileri, 
veraset ve intikal vergisi vb.) (IIK md. 206/1) ! ! i 

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

i I 

Bundan sonra gelmek Uzere; teminath olup da rehidle k~r§Ilanmam1§ olan veya 
4. teminats1z bulunan alacaklar_ ~asa mallannm sati~ f tanpdari, a~ag1daki s1ra ile 

verilmek Uzere kaydolunur. (IIK md. 206/4) 1 i : 
I 
I : . 

4.6. ihra~ edilecek bor~lanma ara~larmm yatmmc1ya sJg1a41g1 haklar, bu haklarm 
kullamm esaslan ve bu haklara ili~kin k1s1tlamalar: l ! i 
Bor~lanma Arac1 Sahiplerinin Haklar1: ! ' 

25/02/2020 tarihli ve 31050 say1h Resmi Gazete'de yay1mla an l o/02/2020 tarih ve 7222 say1h 
I i ' 

Kanun ile eklenen 6362 say1h Sermaye Piyasas1 Kanunu'nui 31/f maddesi uyarmca; 

• I ! 

-Ihrac;c;mm tedavUlde bulunan bor9lanma ara9larmm sahipleri borc;lanma arac1 sahipleri kurulunu 
(BASK) olu1jturur. ihrac;c;mm her bir tertip borc;lanma araac1 kahipleri µe ayn bir borc;lanma arac1 
sahipleri kurulu olu§turabilir. : 

Borc;lanma arac;lan sahipler kurulunda karar almabilmesi i9in, ajsgari olarak %50 oranmda bir 
karar nisab1 ongorUlmU§tUr. Kurul tarafmdan daha agir (nitelikli) nisap ongorUlmesi soz konusu 

I 

olabilecektir. Kurulca ongorUlen nitelikli c;ogunlukla almacI'k borc;lanma arac1 sahipleri ic;in de 
hUkUm ifade eder. ! · 

I 
I 

I 

Y atmmcilarm ilgili BASK toplantilarma katilma ve sahi olduklan borc;lanma arac;larmm 
nomimnal tutan oranmda oy kullanma haklan vard1r. I ! 
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Bor9lanma arac1 yatmmc1lan, ihrac1 ger9ekle§tiren Sirketin ~lacJkhs1 konumunda olup, GEDiK 
YATIRIM aktifleri lizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) ba§ka bir hakka sahip degildirler. 
Yatmmctlar, ihra9 edilecek bor9lanma arac;lan i9in beli~ilen. hesaplama yontemi ile 
hesaplanacak anapara ve faizlerini, odeme glinli almaya haklkaz~nacaklard1r. 
Bunun yams1ra TTK uyarmca borc;lanma arac1 sahiplerinin ~akl~n a§ag1da verilmektedir; 

I • 

Kurulu§ta, sermayenin azalt1lmas1 ve artmlmas1 ile Birle§me, boli.inme, tlir degi§tirme ve 
menkul k1ymet 91karma gibi i§lemlerle ilgili belgelerin, izahrlame~erin, beyanlarm ve garantilerin 
yanh§, hileli, sahte, gerc;ege aykm olmasmdan, ger9egin ~aklanm1§ bulunmasmdan ve diger 
kanuna aykmhklardan dogan zararlardan, belgeleri di.izenlhenler veya beyanlan yapanlar ile 
kusurlarmm varhg1 halinde bunlara kattlanlardan talepte bulµnm~k (TTK md. 549), 

Sermaye taahhlidi.inde bulunanlann odeme yete~liliginin • bulunmad1gm1 bilmesine 
ragmen sermaye taahhi.idlinde bulunanlara onay v~renlerden, soz konusu borcun 
odenmemesinden dogan zararlan talep etmek (TTK md. 550/2), i 

I i 
- Ayni sermaye veya devralmacak i§letme ile aymlarm degerlemesinde emsaline oranla 
yliksek fiyat bi9enlerden, i§letme ve aymm niteligini veya dliirumunu farkh gosterenlerden ya da 
ba§ka bir §ekilde yolsuzluk yapanlardan dogan zararlan talep etmek (TTK md. 551), 

i ! : 

Kurucular, yonetim kurulu liyeleri, yoneticiler ve t~sfiyb memurlarmdan kanundan ve 
esas sozle§meden dogan yliklimllili.iklerini kusurlanyla ihlal ~ttik~eri takdirde, verdikleri zararlan 
talep etmek (TTK md. 553/1), j · 

- Sirketin ve §irketler toplulugunun y1l sonu ve konsolide finansal tablolanm, raporlanm, 
hesaplanm denetleyen denetc;i ve ozel denet9ilerden kanuni go~evlerinin yerine getirilmesinde 
kusurlu hareket ettikleri takdirde, verdikleri zararlan talep etme~ (TTK md. 554), 

Ortakhk alacakhs1 s1fatlarmdan dolay1, ortakhk es~s serima)'esinin azalt1lmas1 halinde, 
alacaklarmm odenmesini veya teminat gosterilmesini istem~k (T;TK tnd. 474/1), 

i ! • 
Uzun slireden beri §irketin kanunen gerekli organlanndari birinin mevcut olmamas1 veya 

genel kurulun toplanmamas1 hallerinde §irket merkeziniq bulundugu yerdeki asliye ticaret 
mahkemesinden durumun di.izeltilmesini istemek(TTK md. 530/1 ), 

I : 

Zarara ugrayan §irketin iflas1 halinde, pay sahipleriniin v~ alacakhlarm istemlerinin iflas 
idaresince ileri slirlilmedigi takdirde, tazminat davas1 ac;ma~ (TTK md. 556/1), 

- Sermayenin kayb1 ve borca bat1khk halinde, yeni nakit s¢rmaye konulmas1 dahil nesnel 
ve gerc;ek kaynaklan ve onlemleri gosteren bir iyile§tirme ~roje~ini mahkemeye sunarak iflasm 
ertelenmesini istemek (TTK md. 3 77), I ! ! 

Pay sahibi olmayan yonetim kurulu liyeleri ile yohetiro kurulu liyelerinin pay sahibi 
olmayan TTK'nun 393 lincli maddesinde saytlan yakmlarmin §irkete,nakit bor9lanmas1 veya bu 
ki§iler i9in §irketin kefalet, garanti ve teminat vermesi veya s~rumluluk yi.iklenmesi veya bunlarm 
borc;lanm devralmas1 durumunda, bu ki§ileri, §irketin yliktjmletjdirildigi tutarda §irket borc;lan 
i9in dogrudan takip etmek (TTK.md.395/2), ! · 

i i • 
Sirketin iflas1 halinde, yonetim kurulu liyelerinden s~n lisj y1lda sebepsiz zenginle§me ile 

elde edilen kazanc;larm iadesini talep etmek (TTK.md.513/1~, 

Sirketler toplulugu i9erisinde hakimiyetin kotliye khllan~lmas1 durumunda, Sirket iflas 
I , : 

etmemi§ olsa bile, §irketin zararmm §irkete odenmesini istemek (TTK.md.202/1-c ), 
I . 

Sirketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacakl~nmi tasfiye memurlarma bildirmek 
(TTK.md.541/1) 
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i 
Bor~lanma Arac1 Sahiplerinin haklarma ili~kin sm1rlamt1lar; 

I i 
Bon;lanma arac1 sahibi, finansman bonosu/tahvH s4tm : almakla sadece GEDiK 

·~'A!IRIM'a faiz kar~1hgmda bor9 vermi~ olmaktadir. GJ;DiK. YATIRIM'm kar veya zarar 
nskme kat1lamaz. l 

l 

! I 

- Bor9lanma arac1 sahibinin, anapara ve faiz alacag1 d ~md1 hi9bir hakk1 yoktur. 

Bor9lanma arac1 sahibinin GEDiK YA TIRIM' m ken el kJullanna veya yonetimine 
katllma gibi hi9bir talep ve ortakhk hakk1 yoktur. I ! · 

I 
Bor9lanma alacaklan, icra ve iflas Kanununun 206 hc1 rrtaddesinin dordilncil flkrasmda 

"Dordilncil S1ra" ba§hg1 altmdaki "imtiyazh olmayan di~er biltiln alacaklar" arasmda yer 
almaktadir. i · ' 

I : : 
I i : 

ihra~ edilecek bor~lanma ara~larma m~kin anapara ve faiz baklarmm kullamm siireci 
'f I , . 

itfa i§lemleri i9in Takasbank nezdinde MKK adma hesap ~91hr.i GEDiK YATIRIM tarafmdan 
odeme yap1lacak tutar, odeme gilnilnde Takasbank nezdinde~i ilgili hesaba aktanhr. 

i ; : 
itfa odemesi topluca ilye bazmda, ilyelerin Takasbank nez~ind~ mdvcut olan cari hesaplarma 
Takasbank arac1hg1 ile aktanlacaktir. itfa odemesinin yatmrric1 h~saplanna aktanm i~lemleri ilye 
kurulu~lar tarafmdan yap1lacakt1r. I 1 

; 

I • 

i l • 
Bor9lanma ara9larma ait itfa bedelleri, GEDiK Y ATIRIM t~rafu:idan ~ hesabma brilt olarak 
aktanlacaktir. MKK'ya ilye kurulu§lar da kendilerine bril~ ol~ ak yapllacak odemeleri, yasal 
vergiler i9in kaynagmda kesinti yaptlktan sonra, net tutar ilzhinden yatmmc1lara odeyecektir. 

I , , 
I : 

! 

4.7. Nominal faiz oram ve odenecek faize ili§kin esaslar: 

a) Bor~lanma aracmm vadesi ve itfa plam ile itfa siiteci* ili~kin esaslar: 
I : 

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun Seri II-31.I "Bor9lanma Ara~lan !Tebligi"nde belirtilen esaslara 
uygun olarak 184 giln vadeli ve ayda bir kupon odemeli fin~nsm~n bonosu ihra9 edilecektir. 

I ' . 
! 
I ! ' 

Talep toplamanm son gilnil olan 17/07/2020 tarihini takip eden i~ gilnil dag1t1m sonu9lan 
onaylanarak ilan edilecek olup, aym giln (20/07/2020 tarihiride) yatirimc1 hesaplanna virmanlar 
ger9ekle§tirilecektir. Virmanlarm yaplld1g1 giln vade ba§lang19 tarihi olacaktir. 
184 giln vadeli finansman bonolarmm vade ba~lang19 ve f tfa ~arihi a§ag1da yer alan tabloda 
belirtilmi§tir. ! , · 

I 

I 
J 2010112020 

eri odeme tarihi I 20/Ql/2Q21 
! 
I ! 

b) Kupon odeme donemi, faizin ne zaman odenmeyel ba~layacag1, son odeme tarihleri: 
i ; 
I . 

184 giln vadeli ihra9 edilen ayda bir kupon odemeli finans1~1an bonolanmn vadesine ve kupon 
odemelerine ili§kin bilgi a§ag1daki gibidir. j ' 
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Talep toplamanm son gtinti olan l 7/07/2020 tarihini takip deJ i§ gtinti, ilk kupon odemesine 
ili§kin faiz oram ve dag1t1m sonuc;lan onaylanarak ilan edil9cektjr. 20/07/2020 tarihi halka arza 
katilan ttim yatmmc1lar ic;in vade ba§lang19 tarihi olacakt1r. j ( ! 

I 

Vade ba§lang19 tarihinden itibaren finansman bonosuna ay~a (*) bir: olmak tizere 184 gtinde 6 
kere (finansman bonosunun vadesi stiresince toplam 6 defaj' kunon ~demesinde bulunulacakt1r . . 
Finansman bonolarmm anaparas1, son kupon odemesi ile birli~e vade bitiminde bir defada 
odenecektir. ! ' 

I ! ; 

Tarih Kup!on Gun Sav1S1 
Vade Baslan2;1c Tarihi 20 Temmuz 2020 Pazartesi l , 

1. kupon tarihi 20 Agustos 2020 <;ar~amba t 
• 31 

2. kupon tarihi 21 Ev ltil 2020 Pazartesi : ! 32 
3. kupon tarihi 20 Ekim 2020 Sah I 29 
4. kupon tarihi 20 Kas1m 2020 Cuma i I 31 
5. kupon tarihi 21 Arahk 2020 Pazartesi i ; 31 
6. kupon ve itfa tarihi 20 Ocak 2021 Per~embe ! 30 

I 
I t 

(*) Kupon odeme tarihleri vade ba§lang19 tarihinden litiba~en : ayda bir olacak §ekilde 
hesaplanmI§tlr. Bu §ekilde hesaplanan kupon odeme taphinin resmi tatile denk gelmesi 
durumunda ise takip eden ilk i§ gtinti kupon odemesi yapilacak §e\<.ilde dtizeltilmi§tir. Dolay1s1yla 
her bir kupon odeme tarihi arasmdaki gtin say1smda farkhhU olabilec¢ktir. 

! 

c) Faizin ve anaparanm zaman a~1m1: i 
i 

2308 say1h "Sirketlerin Mtiruru Zamana Ugrayan Kupon Tdhvill t ve! Risse Senedi Bedellerinin 
Hazineye intikah Hakkmda Kanun" htikiimleri c;erc;eve$ind~, ta~villerin, kanuni mazeret 
bulunmaks1zm 5 y1lhk zamana§Imma ugramI§ olan faiz 5dfmel¢ri iie 10 y1lhk zaman a~1mma 
ugramI§ anapara bedelleri, soz konusu siireler ic;erinde tahs]· edilmedigi takdirde devlete intikal 
eder. 

d) Faizin degi~ken olmas1 durumunda, dayand1g1 gosterge faiz oram ile bona 
dayamlarak hangi yontemle hesaplanacag1: I ! i 

I : , 
Gedik Y atmm tarafmdan ihrac; edilecek 184 gtin vadeli ve laydd bir :kupon odemeli finansman 
bonolarmda degi§ken faiz oram kullamlacakt1r. Degi§ken faizrn ve kupon odemeli borc;lanma 
aracmm her bir kupon odemesine ili§kin fiyatma baz te~kil e:decek "Yilhklandmlm1§ Basit 
Kupon Oram" hesaplamasmda a§ag1daki tabloda belirtilen !kuptin hesaplama tarihleri arasmda 
a91klanan giinliik BIST TLREF Endekslerinin bir ayhk a:titm~tik prtalamas1 kullamlacaktir. 
Gedik Yatmm tarafmdan ihrac; edilecek finansman bonol¥m11 kupon faizine %0,50(50 baz 
puan) oranmda ek getiri eklenecektir. ! i · 

TLREF Gozlem Ba~• TLREF Gozlem Sonu , Kupon Odeme Tarihi 
22.06.2020 17.07.2020 , 20.08.2020 
20.07.2020 19.08.2020 21.09.2020 

20.08.2020 18.09.2020 i 20.10.2020 
21.09.2020 19.10.2020 I 1 

20.11.2020 

20.10.2020 19.11.2020 I 
I 21.12.2020 

I ; 

20.11.2020 18.12.2020 i 

! i 20.01.2021 I 
I 

! 
I ; 
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,. : 

Halka arza ili~kin talep toplamanm son gilnil ilk kupon ve tal.<ip e~en 2,3,4,5 ve 6. Kupon, odeme 
gilnlerinde a~ag1da yer alan ''Yilhklandmlm1~ Basit Kupon IOratj1''' formillil baz almacaktir. 

I 
' 

TLREF GETiRi METODOI10JiSi 
I 
' . 

Faiz Oram Hesaplamasmda i ! ' 

Kullamlacak Dayanak Faiz BIST TLRE~ endeksiriin go:z;lem silresi boyunca 

ihra~ Faizi (basit) 
olu~an gilnlilk orari.mmiaritmetik ortalamas1 (TLREF) 

I I ' : ' 
Kupon Oram Hesaplamasmda 

I 

YJkanpaki tabloda belirtilmi~tir. 
i 

Baz Almacak Tarihler I 
Kupon Odemesi Hesaplama (1 ayhk!BIST TLREF endeksinin aritmetik 
Yontemi ortalamas1 + Ek Getiri) 11< Kupon Giln Sav1s1 / 365 

TLREF https :/ /www. borsaistanbul .c,om/veril er/verileralt/tlref-
I ! • verileri 

i I : 
Donemsel Kupon Faiz Oram hesaplamasmda ise Yilhklandinlmi~ Basit Kupon Oram ilgili giln 
saytsma indirgenerek hesaplanacaktir. I i • 
Donemsel Kupon Faiz Oram= Yilhklandmlm1~ Basit Kuppn F~iz Oram* Kupon Donem Giln 
Say1s1/365 j 

I 

I , 
e) Gosterge faiz oranmm ge~mi~ ve gelecek perform~nsntm ve degi~kenliginin nereden 

takip edilebilecegi: ' · 
i ! : 
I ' ' , 

Gosterge faiz oranmm hesaplanmasmda kullamlan referahs oram 'Borsa Istanbul tarafmdan 
, I I ; 

gilnlilk olarak a91klanan TLREF Endeksleridir. Borsa Istanqul Ai.~. 'nin her i~ gilnil yay1mlad1g1 
veriler bolilmilnden takip edilebilir. I 

https://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/tlref-verileJi 
: ; 

Gosterge faiz oranmm gelecek performansm1 gorilntilleyebi(ecekj bir ortam bulunmamaktadir. 
I . 
! i ' 

f) Gosterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganiistii! unsurlar ve faize ili~kin diizeltme . I , . 
kurallan: I i : 

Gosterge faize dayanak olu~turan TLREF Endekslerinin tem~I aniacmin Tilrk bankalarmm kredi, 
likidite veya diger risklerin en az oldugu ko~ullar altmda TL fuor<; alma/verme faiz oramm ol9mek 
olmas1 nedeniyle soz konusu endeks degerleri illke genelinde eko~oniik geli~melerden dogrudan 

k·1 kt d" 1 1 

• et 1 enme e lf. I , • 

Hesaplama yapild1g1 tarih itibari ile "Gosterge Faiz" hesabi~a k6nu olan TLREF Endekslerinin 
resmi tatil ve/veya genel olarak piyasay1 etkileyebilecek olagan ve olaganilstil ko~ullar nedeniyle 
piyasanm kapanmas1 veya aksakhklar ya~anmas1 durumund~, getiye ~onilk olarak ilgili TLREF 
endekslerinin i~lem ge9en ard arda son bir ayda olu~ah ag1rhkh ortalamas1 kullamlarak 
hesaplamalar GEDiK Y ATIRIM tarafmdan yap1lacakt1r. I · 

I 
! 

I 

g) Gosterge faizin kullamlmas1 suretiyle bulunacak faiz oranmm kim tarafmdan 
I 

hesaplanacag1: 
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i ' 

SPK'nm VII-128.7 say1h Bon;lanma Arac;lan Teblig'inde brlirtilen esaslara uygun olarak, ay?a 
bir kupon odemeli degi~ken faiz esasma gore ihrac; edilecek bdnolarm kupon faizleri GEDIK 
Y ATIRIM tarafmdan hesaplanacakt1r. I i 1 

I : ' i i ; 

h) Faiz oran~mn belirlenmesinde esas almacak olf' iltilp o~adan kalkmas1 halinde 
yapdacak •~lemler: . I : 

I i t 

Faiz orammn belirlenmesinde Borsa istanbul tarafmdan gilnitik o~arak ac;Iklanan ve yukanda 4.7 
maddesinde belirtilmi~ TLREF endeksleri olc;ilt olarak al~nm~ktad1r. Esas almacak olc;Utiln, 
hesaplamanm yap1lacag1 tarihte ortadan kalkmas1 d~rumlunda, geriye donilk olarak 
hesaplanabilecek 1 ayhk TLREF oram, tekrar hesaplama iyapdabilene kadar tilm kuponlarm 
faizini olu~turacakt1r. : 

I 

i) Faiz odemesinin tilrev bir k1smmm olmas1 4urutnunda, yatmmm degerinin 
dayanak aracm degerinden, ozellikle risklerin l a<;•~. b~.r ~ekilde ortaya <;1ktig1 
durumlarda nasd etkilendigi hakkmda bilgi: ! : 

ihrac; edilecek finansman bonolanmn faiz odemesinin tilrev 1srtj1 buiunmamaktadtr. 
I ! 
I ! 

i 

4.8. ihra<y<ymm ya da yatmmcmm talebine bagh olara~ erken itfanm soz konusu olmas1 
durumunda erken itfa ko~ullan hakkmda bilgi: I i 1 

I i ' 
Finansman bonolanmn vadesinden once erken itfas1 soz ko1usu plmayacakt1r. 

4.9. Kismi itfanm soz konusu olmas1 durumunda k1smi itfa kb~ullan hakkmda bilgi: 
I . 

Yoktur. I 
I 
i 

i ' 
4.10. Bor<ylanma ara<ylarma kardan pay verilip verilmey~cegi! hakkmda bilgi: 

I , , 

ihrac; edilecek finansman bonolarma kar pay1 verilmeyecekt~r. ; i 
4.11. Halka arz edilecek bor<ylanma ara<ylarmm ydhk g~tiri \oram ve getiri oranmm nasII 
hesapland1g1 hakkmda bilgi: I 

1 

i~ bu Sermaye Piyasas1 Arac1 Notunun 4. 7 d) maddesi~de ~elirtildigi ~ekilde hesaplanan 
Yilhklandmlm1~ Basit Kupon oranma kesinle~en "Y1lhk ~k (jretiri Oram"nm eklenmesiyle 
"Finansman Bonolannm Y1lhklandmlm1~ Kupon Paiz Ora~1" b*lunacakt1r. 

I t 

Halka arza ili~kin talep toplamanm son gilnti, ilk kupo* ve !taki~ eden 2,3,4,5 ve 6'mc1 
kuponun odeme gilnlerinden bir onceki i~ gilnlerinde, ayhlk: kupon faiz oranlarma baz te~kil 
edecek olan "Finansman Bonolarmm Yilhklandmlm1~ Kapon !Paiz Oram"ndan ilgili kupon 
donemindeki giln say1s1 kullamlarak "Donemsel Kupon F~iz qram!" a~ag1daki formtile gore 
hesaplamp KAP'ta ilan edilerek kamuya duyurulacakttr. I 

I 

Donemsel Kupon Paiz Oram = Y1lhklandmlm1~ Kupon ! Pai~ Oram* Kupon Donem Gtin 
Say1s1/365 J ! 

I 
I 
I 

4.12. Paya donii~tiiriilebilir tahvillere ili~kin ozel hiikiim~er: ! 
I ' 

Yoktur. 
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4.13. Degi~tirilebilir tahvillere ili~kin ozel hiikiimler: 

Yoktur. 

4.14. Bor~Ianma arac1 sahiplerinin temsil edilmesine ve bu ltemsilin hangi organlar 
vasitas1yla yapdd1g1 ile ilgili mevzuat hiikiimleri hakkm4a bi~gi: , 

6102 say1h TTK uyarmca bors;lanma arac1 sahipleri, pay ~ahiplerinin paya bagh olarak sahip 
olduklan temsil haklarma sahip degillerdir. Gedik Yatm~'m ~sas [ sozle§mesinde bors;lanma 
arac1 sahiplerinin temsil edilmesine <lair her hangi bir hilkil1' buUunmamaktadir. 

4.14.1. BASK'm ihr•~~mm yilnetim kurulu tarafmdan , eya lborllanma ara~lan sabipleri 
tarafmdan toplant1ya ~agrdmasma ve bor~lanma a~ac1 l' sahipleri kurulunda karar 
almmasma ili~kin esaslar ve ~artlar: ! · 

a) ihra~~I tarafmdan ihra~ edilmi~ bor~lanma ara~larm* iii~ in olarak hangi durumlarda 
BASK toplanhsnm yapdabilecegine ili~kin bilgi: i ! 

ihra9mm bu izahname dahilinde gers;ekle§tirecegi bors;lancia ar~s;larmm ana para ve/veya faiz 
odemelerinde temerrilde dil§me olaymm kesinle§mesi ve bbnuni KAP'ta a91klanmasm1 takiben 
bors;lanma arac;lan sahipleri veya ihra99mm yonetim k~ruhi tarafmdan BASK toplant1ya 
c;agnlacaktir. Temerrilt oncesinde BASK'm toplanmas1 plaqlan~aktad1r. 

b) BASK'ta ilgili bor~Ianma ara~larma ili~kin hang~ hii~iimi ve ~artlarda degi~iklik 
yapdabilecegine ili~kin bilgi: I ! • 
• I ' : 

Ilgili bor9lanma arac;larmm temerrilde dil§mesinin kesinle§µiesi l halinde borc;lanma aras;lannm 
faiz, vade, anapara gibi asli hilkilm ve §artlarmda degi§iklik !BA~K toplant1smda belirlenir. 

I ! 

c) BASK toplantdarmda Sermaye Piyasas1 Kanunri'nutl 31/A maddesinin ii~iincii 
I ! : 

f1krasmda belirtilmi~ olan nisaplardan daha yiiksek nisap ongoriiliip ongoriilmedigi: 
i i ' 
I I . 

SPKn maddesinde belirtilen nisap d1§mda bir nisap 6ng6rilhpem~§tir. ! 
I ! 

~) Yonetim Kurulu tarafmdan BASK ~agns1 yapilmasma ili~J<.in esaslar: 
I ! : • 

Kurul 'un belirledigi esaslar c;erc;evesinde borc;lanma arc;lari sahipleri veya lhra99mm yonetim 
kurulu tarafmdan BASK toplantiya 9agmlacakt1r. <;agn ~irk~tin '}'eb iitesinde ve KAP 'ta yap1hr. 

d) Bor~Ianma ara~lan sahipleri tarafmdan BASK ~agr1~1 y~pdmas1 amac1yla ihra~~1'nm 
yonetim kuruluna bildirim yapdmasma ili~kin esaslar: i : • 

: I 
i§bu izahname 9er9evesinde 91kartllm1§ ve tedavillde bultlnan iborc;lanma arc;larmm nominal 

l , , 

bedelleri toplammm asgari %50'sine sahip olan borc;lanm!a arac1 sahipleri tarafidnan BASK 

::~;~:~;a~~:~aT;~;::::::l~i::::1 i;:~:n:::i:::ASK ol[U§tlmaz. 

a) Temsilcinin ad1-soyad1 veya ticaret unvam (tiizel . ~i b1mas1 halinde tiizel ki~inin 
temsilcisi de a~1k~a belirtilecektir): I i 1 

ilgili tertip veya tertiplerin borc;lanma arac1 sahiplerihin 1kat1hm1yla yap1lacak BASK 
toplantllarmda belirlenmesi milmkilndilr. I 

I 
b) Temsilcinin gorevleri: ! 

1 
, 

I 

Temsilci, geri odemesinde temerrilt olu§tuktan sonra ilgili ~orc;lanma aracmm hilkilm ve 
I ' 

§artlarmm degi§tirilmesi dahil olmak ilzere borc;lanma arac11: m irhnamede belirtilen hiikilm ve 

I • 
I 
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§artlarmdaki her tilrlil degi§iklige ili§kin olarak ilgili oldugu borJlanma arc1 sahiplerini temsilen 
teklif hazirlayabilir, ihra991 ile goril§melerde yilriltebilir. · 

4.14.3. BASK toplant1sma ~agri yonetimine ili~kin bilgil,r: 1 . 

Kurulun ozel durum a91klamalarma ili§kin dilzenlemelerine luyg<ln olarak §irketin web sitesinde 
ve KAP'ta a91klanmak suretiyle BASK toplant1 9agns1 toplant1 tarihinde 7 giln oncesinde ilan 
edilecektir. I · 

4.14.4. BASK toplantisma vekaleten katilmaya ili~kin bil~ile17: 
I • 
I ! 

BASK toplant1sma vekaleten kat1hm Kurulun II-30.1 sayhh f ekaleten Oy Kullamlmas1 ve <;agn 
Yoluyla Vekalet Toplanmas1 Tebligi hilkilmlerine gore uygl}lanabaktir. 

4.14.5. BASK toplantismm yonetilmesi ve oylarm kullanimm~ ili~kin bilgiler: 
I • • 
i ! 

BASK toplant1 silrecini yilriltecek toplant1 ba§kam, topl~nt1ya katilacaklar ve aday olanlar 
arasmdan a91k oylama yapllarak ve oy 9oklugu ile se9ile6ektir. BASK toplant1smda oylarm 
kullamm1 ve say1mmm ne §ekilde yapllacag1 BASK ba§kartmm i oner. isi ve kat1hmcilann onay1 

I ! 

ile belirlenecektir. I 

i 

4.14.6. Elektronik ortamda yapdacak BASK'a ili~kin esaslar: 
I ' 

Elektronik ortamda BASK yapilmayacaktir. ! 

1 

I 

4.15. Bor~lanma arac1 ihracma ili~kin yetkili organ kara~lari) 
I 

Sirket yonetim kurulunun 05.03.2020 tarih ve 1978 say1l1 toplant1smda; Sermaye Piyasas1 
Kurulu'nun, BOR<;LANMA ARA<;LARI TEBLiGi ~1-3(1) i.ve ilgili diger mevzuat 
~er~evesinde; I : · 

I l 
I • 

I . 

1. Sirketimizin 600.000.000 (il9yilzmilyon) Tilrk Lirais1'na! kadar bir yil i9erisinde farkh 
vadelerde Tilrk Liras1 cinsinden yurt i9inde hal~a arz yontemi ve/veya halka arz 
edilmeksizin nitelikli yatmmc1lara satllmak ilzere fidansman bonosu ve/veya tahvil ihra9 
edilmesine ili§kin yeni bir ihra9 limiti talebi ile Senhayei Piyasas1 Kurulu'na ba§vuruda 
bulunmasma, I i 

i 

2. Bor9lanma arac1 ihrac1 i§lemlerinin en iyi gayret Jrac1bg1 ile Gedik Y atmm Menkul 
Degerler A.S. tarafmdan yapllmasma, I 

i ' : 

i : ! 

3. Bor9lanma arac1 ihracma ili§kin arac1hk faaliyetlehni 
1

Sirketimizin yilriltecek olmas1 
nedeniyle soz konusu bor9lanma ara9larma ili§kip arac1hk faaliyetlerinin Sermaye 
Piyasas1 Kurulu'nun mevzuatma uygun olarak ger9e\de§tirilmesine, 

I . . 

4. Olu§abilecek olas1 91kar 9at1§malarmm 9ozilmilnde o~celi~li olarak yatmmc1 menfaatinin 
gozetileceginin taahhilt edilmesine, ] 1 

I 
I 

5. 600.000.000 Tilrk Liras1'na kadar tertipler halinde bor9lanma arac1 ihrac1 i9in Sermaye 
Piyasas1 Kurulu ve diger merciler nezdinde gerekli bJ§vurulartn yap1lmasma, ihra9 tavam 
i9erisinde bor9lanma arac1 ihra9 ve halka arz1 kapsarrtmdal her bir ihracm tutan, vadesi ve 
faiz oram ile diger tilm §artlann belirlenmesi ve biltµn i§lemlerin yerine getirilmesi i9in 
Sirket Genel Mildilrlilgil'niln yetkilendirilmesine, I 

I 
I 

oy birligi ile karar verilmi§tir. I 
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4.16. Halka arz edilecek bon;lanma arac1 iizerinde bdr~lanma aracmm devir ve 
tedaviiliinii k1S1tlay1CI veya bor~lanma aracm1 alanlar! n h~klanm kullanmasma engel 
olacak kay1tlarm bulunup bulunmad1gma ili~kin bilgi: I ! i 

Halka arz edilecek bon;lanma ara9larmm devrine ve serbest~e tedavtil etmesine ili§kin herhangi 
bir k1s1tlama bulunmamaktad1r. I , , 

Halka arz edilecek bor9lanma ara9lannm Uzerinde sahib·lnin haklarmm kullanmasma engel 
olacak kay1t bulunmamaktadir. 

5. HALKA ARZA iLi~KiN HUSUSLAR I ! 

5.1. Halka arzm ko~ullar1, halka arza ili~kin bilgiler, ta'hmini halka arz takvimi ve 
halka arza katdmak i~in yapdmas1 gerekenler i · 

I 

' 5.1.1. Halka arzm tabi oldugu ko~ullar: I , 

Halka arzm ba§lamas1 oncesinde Kurul hari9, ba§ka ki§i veyalku~lu§larm onaymm almmas1 veya 
benzeri baz1 §artlann yerine getirilmesi gerekmemektedir. Diger' taraftan, Gedik Y atmm, halka 

I : : • 

arzedilecek bor9lanma ara9larmm ikinci el piyasada i~lem gorebilmesi i9in BIAS Kotasyon 

Yonergesi hii~ilmlerine gore BiAS'a baFUru yapmI§tir. ror~·., ..... Ianm'·, a ara9lan BiAS'ta i§lem 
gorebilmesi, BIAS Genel Miidiirliigil'niln kararma baghdir. ! ! 

ihra9 edilecek bor9lanma ara9larma ili§kin ISIN kodu Taka~bank tarafmdan ilretilecektir. 
' 

I 

5.1.2. Halka arz edilen bor~lanma ara~larmm tutar1: ! 

I 

40.000.000 TL nominal degerde 184 giln vadeli ayda bir !olmak Uzere degi§ken faizli kupon 
odemeli finansman bonolan halka arz edilecektir. Halka 4rza, 140.000.000.TL olan halka arz 
biiyiikliigiinden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka' arz miktan 60.000.000 TL nominal 

I ; ; 

tutara kadar artmlabilecektir. 

5.1.3. Halka arz siiresi ile halka arza kat1hm hakkmda bdgi 
I 

5.1.3.1. Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi: I 

Finansman Bonolan 16-17 Temmuz 2020 tarihlerinde 2 i~ Junu ~ilreyle talep toplamak suretiyle 
halka arz edilecektir. · · · 

I 
I 

5.1.3.2. Halka arza ba~vuru siireci ile ba~vuru yerleri ve isati~ ~ekli: 
! • 

Bor9lanma ara9larmm sat1§1; GEDiK YATIRIM tarafmdan SPK'nm II-5.2 say1h Sermaye 
Piyasas1 Ara9larmm Sat1~1 Tebligi'nin 14 ilncil maddesin4e tap1mlanan "Sabit Fiyatla Talep 
Toplama" yontemi ile ger9ekle~tirilecektir. i ' 

Bu halka arzda finansman bonosu satm almak isteyen bire1/sel yatmmcilarm; halka arz silresi 
i9inde ve i§bu Sermaye Piyasas1 Arac1 Notunda belirtilen lba§vuru yerlerine milracaat ederek 
"Talep Formu"nu doldurmalan ve satm alacaklan finansman b<jmosunun nominal tutanm i§bu 
dokiimamn 5.1.6 maddesine gore yat1rmalan gerekmektedirl 

I . 

Halka arzda talepde bulunan yurti9i bireysel yatmmc1larm qiedi~ Yatmm nezdinde hesaplarmm 
bulunmas1 gerekmektedir. I 

Yatmmcilar, Talep Formu'nda talep ettikleri finansmah b9nosunu nominal tutar olarak 
belirteceklerdir. 
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Talepte bulunacak yatmmc1lar, a§ag1da belirtilen belgeleri t i lep formlanna ekleyeceklerdir: 

■ Ger4;ek Ki~i Yatmmcdar: Kimlik (nilfus cilzdam vha ~ilrilCil belgesi veya pasaport) 
fotokopisi I : I 

I ! ' 
■ Tiizel Ki~i Yatmmcdar: imza sirkillerinin noter tas<l'"kli omegi, kurulu§ gazetesi, vergi 

levhas1 ve ticaret sicili kay1t belgesi fotokopisi · 

Finansman Bonosu halka arzma ba~vuran yat1r1mcdar; 

GEDiK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

Genel Mildtirlilk 

~=: ::(~:~:: :~:;;::, ~:-(~;!;~;~ 
1
~:21 Kat:I I 0-11-12 Maltepe/ Istanbul 

Talepte bulunmak isteyen yatmmcllar, GEDiK YATIRIM'~n tub §Ubeleri, telefon bankac1hg1 
ve internet kanallan; www.gedik.com, Gedik Trader (GedikiTrader Web ve GedikTrader Mobil) 
arac1hg1 ile talepte bulunmak ic;in ba§vurabilirler. I i ' 

I ' 
Yatmmcllar, istedikleri takdirde, Talep Formunda almak istedi)deri tutara ili§kin bir alt smir 
belirleyebilirler. I ! i 

5.1.4. Kar~Ilanamayan taleplere ait bedeller ile yatmmc1lar thraf~ndan satI~ fiyatmm 
iizerinde odenen tutarlarm iade ~ekli hakkmda bilgi: i 

Dag1t1m listesinin GEDiK YA TIRIM tarafmdan onaylanaiak kesinle§mesinin ardmdan, 
teminat blokesi yontemiyle ba§vuran yatmmcilann almay4 hak kazand1klan borc;lanma 
arac;larma ili§kin odemeler, yeterli tutarda teminatlann bozdurulmas1 suretiyle tahsil 
edilecek, teminatlann fazla kism1 ilzerindeki blokaj kaldmIJcaktir. 1 

I : ' 

Bedelleri nakden pe§in ahnmI§ yatmmcilara ise kar§1laru!nay~ri taleplere ili§kin bedel 
iadeleri ile hak kazand1klan nema tutar1 ile birilikte dag1tuh listelerinin onayland1g1 giln 
gerc;ekle§tirilecektir. I ! · 

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

I ; , 

Finansman bonolarmm birim nominal degeri 1.000 TL'diq Minimum talep miktan 1.000 TL 
olacaktir. Minimum talep miktanndan sonraki talep arahkl~rmm 1.000 TL ve katlan §eklinde 
olmas1 §arttir. Talep edilebilecek azami finansman bonostinun imiktan hakkmda herhangi bir 
s1mrlamada bulunulmam1§tir. Yatmmc1lar, istedikleri t~kditde Talep Formu'nda almak 
istedikleri miktara ili§kin bir alt smir belirleyebilirler. 1 

i 

5.1.6. Bor4;lanma arac1 almak i4;in ba~vuru yapIIadak yerler ile bor4;lanma arac1 
bedellerinin odenme yeri ve ~ekli ile teslim siiresi de dahil bot4;lanma ara4;larmm teslimine 
ili~kin bilgi: 

l l l 
a) Ba~vuru yapdacak yerler ile bor4;lanma arac1 edellerihin odenme yeri ve 

~ekline ili~kin bilgi: ; 

Bono halka arzma ba§vuran yatmmc1lar; 

GEDiK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

Genel Mtidtirlilk I , . 
I ' ' • 

Ofis Park Maltepe Altay9e~me Mah. <;amh Sok. No:21 Kat: ~ 0-l l-121Maltepe/ Istanbul Tel: +90 
(216) 453 00 00 Faks: +90 (216) 377 11 36 ] · · 
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ve GEDiK YATIRIM'm tum ~ubelerine, telefon bankabhg) ve internet kanallan; 
www.gedik.com, Gedik Trader (Gedik Trader Web ve GedikTr~der iMobil) arac1hg1 ile talepte 
bulunmak i9in ba~vurabilirler. Gedik Yatmm ~ube adresl4rine' a~ag1da verilen linkten 
ula~1labilecektir. l 
https://www.gedik.com/gedik yatirim/subelerimiz.aspx i 

Bor~lanma arac1 bedellerinin odenme yeri; 
1 
I , 

Halka arz edilecek bor9lanma ara9lannm bedelleri talep toplamalsiiresi i9erisinde a~ag1daki ozel 
banka hesabma veya bu hesaba aktanlmak Uzere GEDIK Y ATIRIM nezdinde bulunan yatmmc1 
hesabma yatmlacaktir. TL DiBS, Gedik Yatmm likit fonu ve Gedik Yatmmm ihra9 etmi~ oldugu 
TL cinsi finansman bonolarmdan her hangi birinin blokaj1 yoluyl!a talepte bulunan yatmmc1larm 
teminatlarmm bozdurulmas1 suretiyle tahsil edilen tutarlar da ~ag1daki hesaba aktanlacakt1r. 

i 
Gedik Yatmm Menkul Degerler A.~ , 

Ttirkiye i~ Bankasi A.~. 

Gebze Kurumsal/Kocaeli ~ubesi 

IBAN:TR740006400000124300037146 

Bor~lanma arac1 bedellerinin odenme ~ekli; 

Yurti~i Bireysel Yatmmcdar: , 
.. . I • 

Yurti9i Bireysel Yatmmcilar a~ag1da belirtilen Nakden Odem~, K1ymet Blokesi Yontemiyle 
Talepte Bulunma, se9eneklerinden bir tanesini se9erek no~inal deger ilzerinden talepte 
bulunabilirler. Yatmmcilarm talep ettikleri nominal degeri dil<Jcate : alarak se9ecekleri odeme 
~ekillerine gore odemeleri veya gerekli tutarda likit fon, DiBS veya Qedik Yatmm'm ihra9 ettigi 
vadesi gelmemi~ finansman bonosu ve/veya tahvilleri bloke etmdleri gerekmektedir. 

.. i . 
A. Nakden Odeme: Yurti9i Bireysel Yatmmcilar talep ettikleri finansman bonolarma ili~kin 

parasal tutarlan yukanda verilen banka hesabma veya bu h¢saba aktanlmak Uzere GEDiK 
YATIRIM nezdinde bulunan yatmmc1 hesaplanna nakden t at1racaklard1r. Nakit odemede 
bulunan Yurti9i Bireysel Yatmmcilarm yat1rd1klan tutar fin~nsman bonolarmm hesaplarma 
virman edilecegi tarihe kadar talepte bulunduklan kurumun! (GEDiK YA TIRIM) cari faiz 

I 

oranlanndan gecelik repo-mevduat i~lemlerinden ! degerlendirilmek suretiyle 
nemalandmlacaktir. ~ , 

B. K1ymet Blokesi Yontemi ile Talepte Bulunma: Yurtic;i Bird sel Yatmmcilar kendilerine ait 
yatmm hesaplarmda mevcut olan TL DiBS, Gedik Yatmm likit tfonu ve Gedik Yatmmm ihra9 
etmi~ oldugu TL cinsi finansman bonolan ve/veya tahvilin:den ~adece tek bir k1ymeti se9erek 
teminat gostermek sureti ile finansman bonosu talep edebilecek,erdit. Yatmmc1lar soz konusu 
k1ymetler i9in ayn ayn talep girebileceklerdir. Vadesi ve/veya ku;pon ;odemesi halka arz ba~vuru 
ve dag1tim donemine denk gelen TL DiBS'ler blokeye almmayacaktfr. Finansman bonosu talep 
bedeli kar~1hgmda almacak blokaj tutarlan a~ag1da gosterilen ~eijilde hesaplanacaktir. 

i ' 

Likit Fon Blokaj1 (talep edilen nominal deger iizerinden): 6denrriesi gereken bedel / %97 

TL DiBS Blokaj1: Odenmesi gereken bedel / %90 
.. I . 

Gedik Yatir1m ihra~ ettigi tahvil blokaj1; Odenmesi gereken pedel %100 

Blokaj i~leminde; 
i 

- Likit fonun o giln i9in fon kurucusu tarafmdan ac;1klanan ah~ fiyati, 
l ' 

-TL DiBS ve Gedik Yatmm'm ihra9 etmi~ oldugu TL cinsi Tahvp blokaj1 i9in Borsa Bor9lanma 
Ara9lan Piyasas1, Kesin Ahm-Sat1m Pazan'ndaki ah~ fiyatlan dikkate almacaktir. I , 
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Temin_at gosterilen fonlarm bozulmasmda fonun o giin i9in lilan ~dilen kat1lma pay1 ahm fiyat1, 
TL DIBS ve Gedik Yatmm'm ihra9 ettigi finansman bpnolarmm bozdurulmasmda Borsa 
Bor9lanma Ara9lan Piyasas1, Kesin Ahm-Sat1m Pazan'n: a p~yasa ko§ullarma gore degi§en 
fiyatlar kullamlacaktir. 

Teminat tutarlarmm hesaplanmasmda, kullamlan menkul ,1ymJtin isgari adet, adet katlan ve 
birim tutarlan dikkate almarak, teminat gosterilen menkul k1y~et adedi asgari adedin altmda 
kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul k1ymet i9in belil;tilen katlarm di§mda bir adet 
olu§mayacak §ekilde yukan yuvarlama yap1labilecektir. · 

Dag1t1m listelerinin onaylanarak a91kland1g1 i§giinii, bu , ontemi tercih eden yatmmc1larm 
dag1t1m listelerine gore almay1 hak ettikleri tahvillerin bedeli, yatit1mc1larm tercihlerine gore 
bloke edilen degerleri Gedik Yatmm tarafmdan re'sen hakde donii§tiiriilerek ozel hesaba 

I yatmlacaktir. 

Yurti~i Kurumsal Yat1nmcdar: 

Kurumsal Y atmmcilar' m talepte bulunmak i9in talep f?rm~ doldurmalan gerekmektedir. 
Kurumsal Yatmmcilar talep ettikleri iskontolu finansman lbonolarm~n bedellerini talep anmda 
odemeyeceklerdir. Kurumsal Yatmmcilar almaya hak k~an~1klan finansman bonolarmm 
bedellerini dag1t1m listelerinin onaylanmasmdan sonra 20/01/20Z0 tarihinde saat 12:00'ye kadar 
yukanda verilen ozel banka hesabma yatiracaklardir/odey~ceklerdir. Gedik Yatmm, talepte 
bulunan Kurumsal Yatmmc1'nm talebini kabul edip etmem,kte serbest olacaktir. 

Kurumsal Y atmmc1lar dag1t1m listelerinin onaylanmasm9an sbnra: almaya hak kazand1klan 
tahvil bedellerini odemekten imtina edemezler. : , 

b) Bor~lanma ara~larmm teslimine ili~kin bilgi:: 

Halka arz edilecek bor9lanma ara9lan, satI§m tamamlarµnasim miiteakip Sermaye Piyasas1 
Mevzuati 9er9evesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazmdf kaY:den:izlenmeye ba§lanacaktir. 

I . 

5.1.7. Halka arz sonu~larmm ne ~ekilde kamuya duyuru~acag1 hakkmda bilgi: 

Halka arz sonu9lan, Kurulun sermaye piyasas1 ara9lannm s~t1§1na ili§kin diizenlemelerinde yer 
alan esaslar 9er9evesinde dag1t1m listesinin kesinle§tigi gii~ii ta~ip bden iki i§ giinii i9erisinde 
Kurul'un ozel durumlarm kamuya a91klanmasma ili11kiJ' diizenlemeleri uyarmca kamuya 
duyurulur. 

5.1.8. Bor~lanma ara~larmm on ahm haklan, bu haklarm i devredilebilirligi ve on ahm 
haklarmm kullamlmamas1 durumunda bu haklarm aki~eti hakk1nda bilgi: 

I : : 
I , 

I 

Finansman bonolarma ili§kin on ahm hakk1 yoktur. 

5.2. Dagit1m ve tahsis plam 

5.2.1. Sati~m birden fazla iilkede aym anda yapdd1g1 dur mlarda, bu iilkelerden birine belli 
I . , 

bir oranda tahsisat yapdm1~sa buna ili~kin bilgi ile her [bir ~ategori bazmda halka arzda 
yatmmcdara tahsis ve dag1t1m esaslan hakkmda bilgi: I · 

I 

Borylanma ara9lannm sat1§1 sadece Tiirkiye'de yap1lacakt1r. 

20 



5.2.2. Halka arzda yatinmcdara tahsis ve daglt1m esaslaf1 ha~lun.da bilgi: 

• I ; 

GEDIK YATIRIM finansman bonolanmn halka arzma ili§~in qlarak yatmmcilar 2 (iki) gruba 
aynlmi§lardir. · 

a. Yurfo;i Bireysel Yatmmcdar 

YurtdI§mda i§c;i, serbest meslek ve miistakil i§ sahipleri dahil Tiirkiye'de ikametgah sahibi gerc;ek 
ve tiizel ki§iler ile yerle§mek niyeti ile bir takvim y1h ic;erisi:hde Tiirkiye' de devamh 180 giinden 
fazla oturanlan ("Tiirk Paras1 K1ymetini Koruma 32 Sa)f1h Karar") ve a§ag1da tammlanan 
Kurumsal Y atmmcilar d1§mda kalan tiim gerc;ek ve tiizel ki§ilerdir. Bu kategorideki yatmmcilar, 
asgari 1.000 TL nominal parasal tutarda talepte bulunabilec~klerpir. 

b- Yurfo:i Kurumsal Yatinmcdar: 

Yurti~i kurumsal yatmmcdar, Yatmm Fonlan, Ozel E~eklilik Fonlan, Menkul K1ymetler 
Yatmm Ortakhklan, Risk Sermayesi Yatmm Ortakhklan,i Gayrimenkul Yatmm Ortakhklan, 
Arac1 Kurumlar, Bankalar, Sigorta ~irketleri, Portfdy Yortetim ~irketleri, ipotek Finansmam 
Kurulu§lan, Emekli ve Yard1m Sand1klan ile 17.07.1964 tahhli ive 506 Say1h Sosyal Sigortalar 
Kanunu Gec;ici 20. Maddesi uyannca kurulmu§ olan Sand1~land1r. Bu kategorideki yatmmc1lar 
asgari 1.000 TL nominal tutarda talepte bulunabileceklerdirj 

Tahsisat Esaslan: 

ihrac; edilecek finansman bonolarmm ; Yurtic;i Bireysel 
1
YaUnmcilar ve Yurtic;i Kurumsal 

Y atmmcilara yonelik belirlenen tahsisat oranlan a§ag1daki ~ekildedif. 

I 

- 24.000.000 TL nominal tutardaki (%60) k1sm1 Yurtic;i Biteys~l Yatmmcilara, 
- 16.000.000 TL nominal tutardaki (%40) k1sm1 Yurtic;i Khrumsal Y. atmmc1lara, 

I . 

gerc;ekle§tirilecek satI§lar ic;in tahsis edilmi§tir. l , 
Talep top lama siiresi sonunda, belirli bir yatmmc1 grubu, a tJhsis edilen tutan kar§Ilayacak 
miktarda talep gelmemi§ ise, o gruba ait tahsisatm kar§Il~nmayan k1sm1 GEDiK YA TIRIM 
tarafmdan diger yatmmc1 grubuna aktanlabilir. I 

i 
I 

Talep toplama siiresi sonunda, i§bu dokiimanda ilan edilen ~ahsisat oranlan talep toplama 
neticesinde GEDiK YATIRIM tarafmdan degi§tiretiilecektir.i Tahsisat oranlarmdaki 
degisikliklerde Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 11-5.2 say1h. "Sermaye Piyasas1 Araclarmm 
Sat1s1 Tebligi" nde yer alan esaslara uyulacakt1r. I 

I 

I 

Talep top lama siiresi sonunda, yurt ic;i bireysel yatmmc1 grulimna [tahsis edilen tutan kar§Ilayacak 
kadar talep gelmi§ olsa dahi, belirlenen tahsisat orannda kkydmma yap1labilecektir. Kayd1rma 

i : 

yap1labilecek tutar, her bir yatmmc1 grubu ic;in izahanemede beHrtilen tutarm, %20'sinden daha 
I • 

fazla olmayacaktir. I ! • · 

SatI§ siirecinde yatmmc1 talebine bagh olarak ihrac;] tutan 60.000.000 TL'ye kadar 
artmlabilecektir. ihracm 60.000.000 TL'ye kadar artmlmasi durilmunda ihrac; edilen finansman 
bonolarmm halka arzma ili§kin i~bu sermaye piyasad ar~c1 notunda belirtilen esaslar 
c;erc;evesinde yatmmcilardan gelen talep dikkate almarak ~e ilgili mevzuat hiikiimlerine sad1k 
kalmarak GED iK YA TIRIM tarafmdan tespit edilecek tahsisat esaslan c;erc;evesinde 
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dag1tilacaktir. 

Dag1tlm Esaslar1: 
I 

Talep toplama yoluyla satt§ yonteminde talep suresi sonunda bel~rli bir yatmmc1 grubuna tahsis 
I I : 

edilen tutan br§tlayacak miktarda talep gelmemi§ ise, o gruba ait! tahsisatm kar§tlanamayan 

ktsm1 diger gruplara aktanlabilir. I : • 

Duzenlenen talep formunda, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun II:-5.2 ! say1h "Sermaye Piyasas1 
Ara9larmm Satl§I Tebligi" ekinde yer alan talep formunda ~ulunmas1 gereken asgari bilgilerin 
doldurulmu§ olmas1 zorunludur. Bu bilgiler eksik olan yat1rimc1larm talepleri ve bireysel 
yatmmc1larm TC Kimlik Numarasm1 i9ermeyen kay1tl~n iptal i edilerek dag1t1ma dahil 
edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kay1tlar t~lep l~stelerinden 91kanld1ktan sonra 
dag1t1m i§lemi a§ag1daki §ekilde ger9ekle§tirilecektir: · 

Yurtif;i Bireysel Yatmmcllara Dag1tlm: 

Oransal dag1t1m yontemine gore yap1lacaktir. ilk a§amada, yet~rli olmas1 halinde ttim Yurti9i 
Bireysel Yatmmctlara 1.000 TL nominal deger dag1t1laci:tktir) Daha sonra Yurti9i Bireysel 
Y atmmc1lar i9in kalan nominal tahsisat miktarmm, tahvilin *alart nominal talep miktanna 
boltinmesi ile "Arzm Talebi Kar§tlama Oram" bulunacakti Buiunati "Arzm Talebi Kar§tlama 
Oram" her bir yurti9i bireysel yatmmcmm kar§tlanmayan *§is~l talebi ile 9arpilacak ve 1.000 
TL ve katlan §eklinde dag1t1lacakttr. Ancak, talep eden bir~ysel!yatmmctlarm say1S1 nedeniyle 
her bir yatmmc1 i9in 1.000 TL nominal degerin kar§tlanamlmas) durumunda, dogrudan "Arzm 
Talebi Kar§tlama Oram" kullamlacaktir. Yurti9i bireysel ~atm&ictlara tahsis edilen tutar i9in 
yeterli talep gelmemesi durumunda, bu i§lemlere gerek kalmr

1 

ks1zm talepte bulunan buttin yurti9i 
bireysel yatmmc1larm talepleri kar§Ilanacaktir. : 

I 

I 

Yurti9i Bireysel Yatmmctlar i9in oransal dag1ttm kullanilacagmdan herhangi bir mukerrer 
tarama i§lemi yaptlmayacaktir. I 

I 
i 

Yurtki Kurumsal Yatmmcdara Dag1tlm: 
i 
I 

Yurti9i Kurumsal Yatmmctlar i9in oransal dag1t1m kullaq1ladgmdan herhangi bir mukerrer 
tarama i§lemi yaptlmayacakttr. ilk a§amada tum Kurumsal lf at1~1mdlara yeterli olmas1 halinde 
1.000 TL nominal deger dag1t1lacaktir. Daha sonra Kurum~al "if attr1mctlar i9in kalan nominal 
tahsisat miktarmm, tahvilin kalan nominal talep miktarma boltinn1esi ile "Arzm Talebi Kar§tlama 
Oram" bulunacaktir. Bulunan "Arzm Talebi Kar§tlama O~am" !her ibir kurumsal yatmmcmm 
kar§Ilanmayan talebi ile 9arp1lacak ve 1.000 TL ve katlan !§eklinde dag1tilacaktir. Talep eden 
yurti9i kurumsal yatmmc1larm say1s1 nedeniyle her bir yat1r~mc1 :i9in 

1

1.000 TL nominal degerin 
kar§Ilanamamas1 durumunda, dogrudan "Arzm Talebi Kar§tlamai Ora111" kullamlacaktir. Yurti9i 
kurumsal yatmmctlara tahsis edilen tutar i9in yeterli talep gelm~mesi durumunda, bu i§lemlere 
gerek kalmaksIZm talepte bulunan yurti9i kurumsal yat1f1mdlarm talepleri kar§1lanacaktir. 
Ancak, nihai olarak her bir Kurumsal Yatmmc1 'ya verilecek ltahvil miktarma GEDiK Y ATIRIM 
tarafmdan karar verilecektir. i I 

I I 
I ! 

Tum yatmmc1 gruplarma dag1tim yap1hrken, dag1t1m soml.cu ortaya 91kan miktarlar alt smir 
koyan yatmmc1lar a91smdan gozden ger;irilecek, ortaya 9ikan hliktarm bu alt smmn altmda 
kalmas1 halinde yatmmc1 istegine uygun olarak listeden 1 1kaihlacak ve bu miktarlar tekrar 

I 

dag1t1ma tabi tutulacaktir. 
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Y atmmc1 gruplarma belirtilen yontemlerle dag1t1m yap1hr en, thesaplamalarda kilsurat ortaya 
91kmasmdan dolay1 dag1t1m1 yapilamayan tahviller, talebi tabarrien kar~ilanamayan yatmmcilar 
arasmda Gedik Yatmm' m uygun gordilgil ~ekilde dag1tilacakt1r. i • 

I 
t i. i : 

Gedik Y atmm, talep top lama silresinin bitimini izleyen i~ g4nil i9erisinde dag1t1m listelerini, her 

bir tahsi~ gru~u i<;_in ayn ayn kes_inle~tir~~ek o_lup, so~ konul'u sat.1p1··· .. nu9lan ve dag1t1m listeleri 
talep ed1lmes1 halmde SPK ve BIAS' a gondenlecekt1r. , : 

I ' . i i 

Gedik Yatmm kar~Ilanan taleplere ili~kin finansman bonplan~m ~rnyden teslimini, Merkezi 
Kay1t Kurulu~u AS. dilzenlemeleri 9er9evesinde, sat1~ sonus;tarmm KAP'ta ilan edilmesini 
takiben vade ba~lang19 tarihinde (20/0712020) yerine getire 1ektir. ! 

I . 

i . 
5.2.3. Talepte bulunan yatmmcdara, halka arzdan ald1 Ian[ kesinle~mi~ bor9Ianma arac1 
miktarmm bildirilme siireci hakkmda bilgi: 

1 
: '. 

Halka arzdan almaya hak kazamlm1~ bo9lanma ar~c1 mi~ar1a}1, dag1t1m listelerinin GEDiK 
YATIRIM tarafmdan onayland1g1 giln, GEDIK YA.I TIR;IM ' tarafmdan yatmmcilara 
bildirilecektir. i 

Bildirimden 5nce s5z konusu borylanma araflan iileme koi edt me~ecektir. 

5.3. Bor9lanma aracmm sat1~ fiyatI veya fiyatm tespit edild~gi/edilecegi yontem ile nihai 
fiyatm kamuya a91klanma siireci: 1 
Degi~ken faizli finansman bonolarmm faiz oram ve bu or ; na i, i~kin hesaplama yontemi i~bu 
dokilmanm 4.11. maddesinde yer almaktadir. I : 

ihracm gosterge faizi, minimum faiz oram ve ek getiri orad1, s Jrmaye Piyasas1 Kurulu ' nun II-
5.2 say1h "Sermaye Piyasas1 Ara9larmm Sat1~1 Tebli~i"niq 10/2 maddesi kapsammda, 
izahnamenin yaymm1 takiben talep toplama tarihinden en ges: :iki i~ gilnil once KAP 'ta ozel 
durum a91klamas1yla kamuya duyurulacaktir. 

5.4. Arac1hk Yiiklenimi ve Halka Arza Arac1hk I 
I 

5.4.1. Halka arza arac1hk edecek yetkili kurulu~ hakkm 
1

a bi~gi: 

Halka arz, ihra9c1 kurulu~ GEDiK Y ATIRIM tarafmdan yapllac,µ<.tir .f 

I i ! 
I 

' 
5.4.2. Halka arzm yapilacag1 iilkelerde yer alan saklama e o~eme kurulu~larmm isimleri: 

i 
Halka arz Tilrkkiye' de ger9ekle~tirilecek olup, saklama ve odeine kurulu~lan, Merkezi Kay1t 
Kurulu~u A S. ile istanbul Takas ve Saklama Bankasi AS 'dir.l 1 

5.4.3. Arac1hk tiirii hakkmda bilgi: 
: 
i 
I 

Gedik Yatmm tarafmdan ihra<; edilecek en 90k 600.000.00p TIL nominal degerli bono ve/veya 
tahvillerin SPK'nm onaylad1g1 ihra991 bilgi dokilmanmm qgili f eblige uygun olarak ilamndan 
itibaren; 1 y1l silreyle, farkh ozelliklerde, farkh satl~ yontemieri lile ve en iyi gayret arac1hg1 
ile satl~ma Gedik Y atmm tarafmdan arac1hk edilecektk. ifyras:d1 kurulu~ ve arac1 kurulu~ 
aym oldugundan bu yontem kullarnlmak zorundadir. ! 
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I 

' 
' 

Yiiklenimde Bulunulan : Yiiklenimde Bulunulmayan 
Borclanma Araclarmm i Borclanma Araclanmn 

Yetkili Olu~turul- Arac1hgm Nominal Halka Arz !Nominal Halka Arz 
Kurulu~ mu~sa Tiirii Degeri Edilen :qegeri (TL) Edilen 

Konsorsi- (TL) Bor~lanma Bor~lanma 
yumdaki Aracma Oram: ; Aracma Oram 
Pozisvonu (%) ' 

i (%) 

Gedik En iyi i 60:0.000.000 100 - - - ' ' Yatmm Gayret 
Menkul 
Degerler 

! A.S. 
, 

5.4.4. Arac1hk ve yiiklenim sozle~mesi hakkmda bilgi 

GEDiK YA TIRIM, borc;lanma aracmm ihracma arac1hk i§leml~rini! 05/03/2020 tarih ve 1978 
say1h yonetim kurulu kararmda da belirtmi§ oldugu gibi hem iHrac;w hem de yatmm kurulu§u 
s1fatm1 ta§1mas1 nedeniyle c;1kar c;at1§mas1 olu§mamas1 amac1yJa gerekli onlemleri alarak ve 
olu§abilecek c;1kar c;at1§malarmm c;oztimlinde ise oncelikli olarakiyatihmc1 menfaatini gozeterek 
ylirlitecektir. Bu nedenle, aynca arac1hk sozle§mesi dlizenlenmemi§tir. 

' 

5.5. Halka arza ili~kin olarak ihra~cmm odemesi gereken top,am :Ve halka arz edilecek 
bor~lanma arac1 ba~ma maliyet: 

ihrac; edilecek olan 40.000.000.-TL nominal degerli finansman b~nolan i9in katlamlacak top lam 
tahmini maliyetler a§ag1daki gibidir: 

Ucret ve Dii!er Malivetler Baz Almacak Deger Sabit(Oransal Tutar(TL) 

SPK Kay1t Ucreti 1 Nominal Tutar 
Vadeye Go,re 

28.000 
Degiseh Oransal 

MKK Ucreti (BSMV Dahi1)2 Nominal Tutar Orans*l/Tavam 3.242 
Asarsa Sabit 

Takasbank !SIN Kodu 3 

• 

131 
BIST Kotasyon Ucreti [O - 50.000.000 

Nominal Tutar 
Oransal/Tavam 

4.121 
TL ihrac tutari arahih icin 4.940 TLl A~ar~a Sabit 
TOPLAM I 35.494 ! 

1 SPK kay1t iicreti vadesi 180 giin ile 364 giin arasmda olanlar i9in onbinde yedi : , 
2 ihra9 edilen nominal tutar iizerinden %0,01 (onbinde bir) ve iist limit 3.242 TL dir. Aynca' kupon odemesi ve itfa tarihlerinde 
odenen kupon ve itfa bedeli iizerinden %0,005 (yiizbinde be~) ilave iicret odenecektir. ! ! 
3 Takasbank iicreti 1 y1ldan k1sa vadeli bor9lanma ara9lar1 i9in 125 TL+ BSMV 'dir. ! ! 

ihrac; edilecek finansman bonolanm ic;in toplam tahmini inaliyetin 35.494 TL olmas1 
beklenmekte olup, ilgili tutar nominal ihrac; tutanmn yakla§Ik %0,08874'ne tekablil etmektedir. 
Halka arz edilecek 1.000 TL nominal degerli her bir finansm~n bonosunun ba§ma dli§ecek 
maliyet ise yakla§1k 88,74 TL olarak hesaplanmaktadir. l i 

: ! 
Talep gelmesi durumunda ek sat1§ olarak planlanan 20.000.0001 TL :nominal tutarh finansman 
bonolan ile birlikte ihrac; bliyliklligli 60.000.000 TL'ye ula§t1g1 k@§ulda tahmini maliyet nominal 
ihrac; tutarmm %0,05916's1 oranmda gerc;ekle~ecektir. · · 

5.6. Talepte bulunan yatmmcmm odeyecegi maliyetler hakk1~da ihilgi: 

24 



Bon;lanma ara9lanna ili~kin vergilendirme esaslan i~bu Senp.ay¢ Piyasas1 Arac1 Notunun 
" Bon;lanma Ara9lan ile ilgili Vergilendirme Esaslan" ba~hkh 9. m4ddesinde belirtilmi~tir. 

Y atmmcllardan i~bu bor9lanma ara9lannm halka arz1 ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep 
edilmeyecektir. 

6. BORSADA iSLEM GORMEYE iLiSKiN BiLGiLER 

6.1. Bor~lanma ara~larmm borsada i~lem gormesine ili~l<-in :esaslar ile i~lem gorme 
tarihleri: ! ; 

i 
I 

Halka arz edilen bor9lanma ara9lanmn sat1~1 tamamland1ktan sdnra, !Borsa istanbul Bor9lanma 
Ara9lan Piyasas1 Kesin Ahm Sat1m Pazarmda i~lem gormesi beklenmekte olup, bu husus, nihai 
olarak BiAS Genel Mildilrlilgil'niln karanna baghdir. I · 

i ' 
6.2. Borsada i~lem gorecek olan bor~lanma ara~larmm h~, ngi! durumlarda i~lem 
s1rasmm kapatdabilecegi hakkmda bilgi: 

SPK ve BiAS Mevzuatmm ilgili hilkilmleriyle belirlenen yilkumlhlukleri yerine getirmeyen veya 
BiAS Kotasyon Yonergesi 'nin 29'uncu maddesinin (I)a,b,c, 9, d( e, f, bentlerindeki durumlarm 
olu~tugu ~irketlerin ihra9 ettigi ve Borsa' da i~lem goren bor~lanrp,a ara9lan, BiAS Genel 
Mildilrlilgil'niln karanyla ge9ici veya silrekli olarak borsa kotunqan 91kanlabilir. 

. i ! 
BIAS Yonetim Kurulu, gerekli gordilgil hallerde, 91karma kararmdan once ihra991 kurulu~u 
durumu dilzeltmesi i9in silre vererek uyarabilir. ; 

I 

6.3. ihra~~mm daha once ihra~ ettigi pay hari~ sermaye pit asas1 ara~larmm i~lem 
gordiigii borsalara ili~kin bilgi: 

Halen tedaviilde bulunan borclanma araclarmm toplam1 75.000.000 TL'dir. 
! 

Nominal 
SIRASI Sat1~ Tutan Halka Arz Tarihi 

(TL) 
Vade 

Sat1~ 1 119 Gtin 37.500.000 19-20/03/2020 

SatI~ 2 142 Gun 37.500.000 11-12/06/2020 

! 
' 

Vade Ba~langw 
: Tarihi i 
i 

! ' 

j 23.03.2020 
' ' 

' 

! 15.06.2020 
'· 

i i 

Vade Biti~ 
Tarihi 

20.07.2020 

04.11.2020 

Sirketin ihra9 ettigi finansman bonolan, Borsa istanbul Bor9lanrrfa Ara9lan Piyasas1 Kesin Ahm 
Sat1m Pazarmda i~lem gormektedir. ' · 

6.4. Piyasa yap1c1 ve piyasa yap1c1hgm esaslar1: 

Yoktur. 
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7. GARANTi HUKUMLERi VE GARANTORE iLiSiqN BTLGILER 

Yoktur. I 
I 

I ; ! 

8. Di GER BiLGiLER I ! i 

8.1. Halka arz siirecinde ihra.;.;1ya dam~manhk yapanla~ hai4unda bilgiler: 

Yoktur. ! ' 

8.2. Uzman ve bag1msIZ denetim raporlan ile ii.;iincii ki~ilerd1en alman bilgiler: 
Gedik Yatmm, Sermaye Piyasas1 Arac1 Notunda il9ilncti ki§ilerddn sa~lanan bilgilere yer verdigi 
durumlarda, bilgileri aynen ald1g1m, bildigi veya ilgili il9il~cil ki§ilerin yaymlad1g1 bilgilerden 
kanaat getirebildigi kadanyla a91klanan bilgileri yanh§ veya lyamlt1c1 hale getirecek herhangi bir 
eksikligin bulunmad1gm1 beyan eder. 1 i ! 

Finansal Tablo ve Bag1ms1z Denetim Raporlan bolilmilnde, Ark~n Etgin Uluslararas1 Bag1ms1z 
Denetim A.S. ve Ak Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mil§avirlik A.S. ' den alman 
bilgilere ve raporlara yer verilmi§ olup, soz konusu bilgiler iendileririden almd1g1 §ekilde aynen 
kullamlm1§t1r. I i i 

I , : 
I 

Sirketin, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finansal rapoJlan hem www.kap.org.tr hem de 
www.gedik.com adresinde incelemeye a91k bulunmaktadir. ' 

ihra991 bilgi dokilmanmda Faaliyet Hakkmda Bilgiler Bolti1; U'nqe ye •. r alan veriler BiAS, TSPB 
ve benzeri kurumlardan almarak aynen yer verilmi§tir. I : 

: i 
! : 

i§bu Sermaye Piyasas1 Arac1 Notunda, derecelendirme , otlai'I h~kkmda yer alan bilgiler 
Derecelendirme Kurulu§u tarafmdan haz1rlanan raporlar~an ifaydalamlarak haz1rlanm1§tir. 
GEDiK YA TIRIM, ilgili il9ilncil ki§ilerin yay1mlad1g1 bilgilhdetj. kan'aat getirebildigi kadanyla, 
a91klanan bilgileri _yanh§ veya yamlt1c1 hale getirecek her~angi bir! eksikligin bulunmad1gm1 
beyan eder. GEDIK YATIRIM, JCR Avrasya Dereceleµdinne A.S. tarafmdan belirlenen 
derecelendirme notlanm aynen ald1gm1 beyan eder. Derecel~ndit]me ~irketine a§ag1daki internet 
adresinden ula§Ilabilir: wvvw.jcrer.com.tr · ' ; 

I , ; 

i§bu bor9lanma ara9lanna ili§kin sermaye piyasas1 arac1 rioturiun hazirlanmasmda, bag1ms1z 
I , ' 

denetim kurulu§larmca haz1rlanm1§ raporlar ve saglanan ver~lerdyn y'1,rarlamlm1§tlf. 
I ) i 
I , ; 

I . • I : : 

Sirketin 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finansal tablofarmm bag1ms1z denetimini 
ger9ekle§tiren kurulu§un unvam ve bag1ms1z denetim g6ril§4 a§ag1da ~erilmektedir. 

rkan Ergin Uluslararas1 Bag1ms1z Denetim 
.s. 

Bag1ms1z Denetim ve Serbest Muhasebeci 
ali Mti~avirlik A.S. 
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Arkan Ergin Uluslararas1 Bag1ms1z Denetim A.~.'nin 31.12.Z019 ,ve Ak Bag1msiz Denetim 
ve Serbest Muhasebeci Mali Mti~avirlik A.~.'nin 31.12.2018 d\one~leri finansal tablolarma 
ili~kin bag1ms1z denetim gorti~leri a~ag1da verilmektedir: 

31.12.2019 tarihli finansal tablolara iliskin gortisti 

Gedik Yatmm Menkul Degerler A.S. (Sirket) ve Bagh Ortakhkl().nmn (hep birlikte Grup olarak 
amlacaktir) 31 Arahk 2019 tarihli konsolide finansal durum tatilosJ ile aym tarihte sona eren 
hesap donemine ait; konsolide kar veya zarar ve diger kapsamh ge11ir tablosu, konsolide ozkaynak 
degi~im tablosu ve konsolide nakit ak1~ tablosu ile onemli muhasebe pblitikalarmm ozeti de dahil 
olmak -Uzere finansal tablo dipnotlarmdan olu~an finansal tablolatm1 denetlemi~ bulunuyoruz. 

GorU~-Um-Uze gore ili~ikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Arahk 2019 tarihi itibanyla 
I ! 

konsolide finansal durumunu ve aym tarihte sona eren hesap donemine ait konsolide finansal 
performansm1 ve konsolide nakit ak1~lanm, T-Urkiye Muhasebe Stand~rtlanna (TMS'lere) uygun 
olarak film onemli yonleriyle gen;ege uygun bir bi9imde sunmaktadir~ 

31.12.2018 tarihli finansal tablolara iliskin gortisti 

Gedik Yatmm Menkul Degerler A.S. (Sirket) ve Bagh OrtakhkIJ.r1mb (hep birlikte Grup olarak 
amlacaktir) 31 Arahk 2018 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aym tarihte sona eren 
hesap donemine ait; konsolide kar veya zarar ve diger kapsamh gelir tablosu, konsolide ozkaynak 
degi~im tablosu ve konsolide nakit ak1~ tablosu ile onemli muhas~be politikalarmm ozeti de dahil 
olmak -Uzere finansal tablo dipnotlarmdan olu~an finansal tablolarm1 denetlemi~ bulunuyoruz. 

GorU~limUze gore ili~ikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un ~ 1 Arahk 2018 tarihi itibanyla 
konsolide finansal durumunu ve aym tarihte sona eren hesap d6nemine ait konsolide finansal 
performansm1 ve konsolide nakit ak1~lanm, Tlirkiye Muhasebe Standhrtlarma (TMS'lere) uygun 
olarak film onemli yonleriyle ger9ege uygun bir bi9imde sunmaktad1r!. 

' 
GEDiK YATIRIM'm son iki yilhk finansal tablolan hem www.kap.gov.tr hem de 
www.gedik.com adresinde incelemeye a91k bulunmaktadir. 

8.3. Varsa ihra~~• veya ihra~ edilen bor~lanma aracma 
1

m~~in derecelendirme notu 
hakkmda bilgi: 

! . 

2013 y1h Mart aymda uluslararas1 kredi derecelendirme kurulu~uiJCR Eurasia Rating tarafmdan 
Gedik Yatmm'a ili~kin kredi derecelendirme 9ah~mas1 yapilm1~tir. ¢ah~ma 29 May1s 2013 ve 
02 Nisan 2014, 7 Nisan 2015, 30 Mart 2016, 30 Mart 2017 ve 4 Nisan 2018 tarihlerinde yeniden 
gozden ge9irilmi~tir. 11 Nisan 2019 tarihindeki gozden ge9irrileye gore JCR, GEDiK 
YATIRIM'm konsolide yap1S1'nm gozden ge9irilmesi s-Urecind~; u.tun Vadeli Ulusal Notunu 
"AA- (Trk)" seviyesinden "AA (Trk)" seviyesine revize etmi~, gorUqlimlin-U ise "Stabil" olarak 
belirlemi~tir. Uluslararas1 Yerel ve Yabanc1 Para cinsinden uzun v~deli notlanm ise "BBB-" 
olarak gorUn-Umlerini ise "stabil" seviyesinden "negatif'' seviyesine i-evize etmi~tir. 

. ' 

Uzun Vadeli Uluslararas1 Yabanc1 Para Notu 
Uzun Vadeli Uluslararas1 Yerel Para Notu 
Uzun Vadeli Ulusal Notu 
Uzun Vadeli ihra~ Notu 
K1sa Vadeli Uluslararas1 Yabanc1 Para Notu 
K1sa Vadeli Uluslararas1 Yerel Para Notu 

j 
BBB- /(Negatif goriiniim)\ 
BBB-/(Negatif goriiniim) ' 
AA (Trk) /( Stabil gorilntip:l) 
AA (Trk) 
A-3 /(Negatif goriiniim) 
A-3 /(Negatif goriiniim) 
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K1sa Vadeli Ulusal Notu 
K1sa Vadeli ihra~ Notu 
Desteklenme Notu 
Ortaklardan Bag1ms1zhk Notu 

A-1 +(Trk)/(Stabil oriiniim) 
A-1+ (Trk) 
2 
AB 

Derecelendirme kurulu~u tarafmdan verilen notlarm ne anla. a geldigi hakkmda a91klama 
a a~ 1daki tabloda sunulmaktadir; I 

En yiiksek: Mevcut 

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

getirmede en yiiksek 
kapasiteye sahiptir. 

AA+ (Trk) A-1+ (Trk) AA+ A-1+ 
A <;:ok yiiksek: Mevcut 

yiikiimliiliiklerini yerine 

AA(Trk) A-1+ (Trk) AA 
getirmede 90k yiiksek 

A-1+ kapasiteye sahiptir. 

AA- Trk A-1+ Trk AiA- A-1+ 
·:5 
.,:, -::!-------§< 
;.;; 

! ;.':!-------
AB 

A+ (Trk) A-1 (Trk) 4+ 

A (Trk) A-1 (Trk) A 

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

A-1 
Yiiksek: Mevcut 

A-1 
yiikiimliiliiklerini yerine 

getirmede yiiksek 
kapasiteye sahiptir. 

A-1 

Y eterli seviye: Mevcut 

BBB+ (Trk) A-2 (Trk) BBB+ 
! 

A-2 finansal 
yiikiimliiliiklerini 

kar~1lamada yeterli 

B 2 BBB (Trk) A-3 (Trk) BBB 
kapasite seviyesi. 

A-3 Bununla birlikte, bu 
kapasitenin, diger 
yiiksek derecelerle 

BBB-(Trk) A-3 (Trk) BBB-
k1yasland1gmda, gelecek 

A-3 donemlerde azalma 
ihtimali daha fazlad1r. 

I 

I 
• • • • • I • . ' 

9. BOR<;LANMA ARA<;LARI ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARI 
I : 

a) Tam Miikellef Ger~ek Ki~i 

Faiz Kazanc1 

01.01.2006 tarihinden itibaren ihra9 olan ozel sektor tahvil vei bortolarmdan elde edilen faiz 
kazan9lan i9in Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 6009 sayil~ Kan)un ile degi~tirilen Ge9ici 67 nci 
maddesi ve 23.05.2020 tarihli 2569 say1h Cumhurba~kaµ1 karar1 uygulanmaktadir. Buna 
gore, tam mtikellef ger9ek ki~ilerin bu kapsamda elde ettikl¢ri fatz gelirleri, i~leme arac1hk eden 
banka ve arac1 kurumlarca %10 oranmda stopaj yap1larak ✓ergil:endirilir. Finansman bonolar1 
i~in stopaj oram 23.05.2020 tarih ve 2569 say1h Cumh~rba~ka1p Karan ile %15 olarak 
belirlenmi~tir. Yap1lan stopaj nihai vergidir. Bu sebeple, i faiz ! geliri elde eden tam mtikellef 
ger9ek ki~iler tarafmdan bu gelirleri i9in aynca y1lhk beya~nartje verilmez, ba~ka gelirleri i9in 
verilecek beyannameye de dahil edilmez. GVK Ge9ici 67 nd ma4deye gore tevkifata tabi tutulan 
faiz gelirlerinin ticari faaliyet kapsammda elde edilmesi Jurun!mnqa bu gelirler ticari kazan9 

I 

i 
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I 

htiklimlerine gore vergilendirileceginden, ticari kazanc;larIJ ilg~li ofarak verilen beyannameye 
I ; ' 

dahil edilirler ve GVK Gec;ici 67 nci madde hilkmil geregi tevkif:suretiyle odenmi~ olan vergiler 
beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir. i 

Ahm-Satim Kazanc1 

01.01.2006 tarihinden sonra ihrac; o Ian ozel sektor tahvil ve bonqlamidan elde edilen ahm-sat1m 
kazanc;lan GVK'nm Gec;ici 67 nci maddesi ve 23.05.2020 t~rihii 2569 say1h Cumhurba~kam 
karan kapsammda deger art1§ kazanc1 olarak %10 ora1nda! tevfifata tabidir. Finansman 
bonolan ic;in stopaj oram 23.05.2020 tarih ve 2569 sayd~ Cuinhurba~kam Karar1 ile %15 
olarak belirlenmi~tir. Tevkifat, deger art1~ kazancma aradhk e;den panka ve arac1 kurumlarca 
yap1hr ve nihai vergidir. Dolay1s1yla tam milkellef gerc;e~ ki§{ yat1nmc1larm bu kapsamdaki 
kazanc1 ic;in aynca yilhk beyanname dtizenlenmez, diger geikieri! ic;in1 verilecek beyannameye de 
bu gelirler dahil edilmez. ! · 

GVK Gec;ici 67 nci maddeye gore tevkifata tabi tutulan ahrri - sat1m kazanc;larmm ticari faaliyet 
kapsammda elde edilmesi durumunda bu gelirler ticaril kazanc; htiktimlerine gore 
vergilendirileceginden, ticari kazanc;larla ilgili olarak verilen qeyatjnameye dahil edilirler ve 
GVK Ge9ici 67 nci madde hilkmil geregi tevkif suretiyle 6denrhi§ olan vergiler beyannamede 
hesaplanan vergiden mahsup edilir. ' · 

b) Dar Miikellef Gerc;ek Ki~i 

Faiz Kazanc1 I 
I 

. I ' 

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrac; olan ozel sektor tahvil vei boriolarmdan elde edilen faiz 
kazan9larmm vergilendirilmesi, gelire arac1hk banka ve adc1 kµrunilar tarafmdan yap1hr. Dar 
mil~~llef ger9e~ ~i~i~erin ~u_tilr ?elirleri 1 Ekim 201? ~arihipd~9 itib~ren %10 oranm~a stopaja 
tab1dir ve stopaJ mha1 verg1d1r. Fmansman bonolan 1c;m stqpaJ ~ram 23.05.2020 tanh ve 2569 
say1h Cumhurba~kam Karan ile %15 olarak belirlenmi~~ir. ~u sebeple, faiz geliri elde eden 
dar milkellef ger9ek ki~iler bu gelirleri ic;in aynca beyannanie vehneiler. 

i : • 

Diger taraftan mukimlik belgesi bulunan dar milkellef gerc;e~ ki§~lerin mukimi olduklan tilke ile 
Ttirkiye Cumhuriyeti (T.C.) arasmda imzalanm1~ "~ifte Vergilendirmeyi Onleme Anla§mas1 
(~VOA) varsa ve bu anla§mada soz konusu tahvil ve bond faizi kazanc1 ic;in istisna veya daha 
dti§ilk bir vergi oram ongorillmil~ ise i§leme arac1hk eden lfanka ve arac1 kurumlarca bu 
hilktimlerin uygulanmas1 gerekeceginden, yatmmc1 tarafmd~n bu anfa§maya bakilmahdir. 

I . 
Ahm-SatJm Kazanc1 1 

I . , 
01.01.2006 tarihinden sonra ihrac; olan ozel sektor tahvil ve pondlarmdan elde edilen ahm-satlm 
kazanc;lan GVK'nm Gec;ici 67 nci maddesi kapsammda deg+r art:1§ kazanc1 olarak %10 oranmda 
tevkifata tabidir. Finansman bonolan ic;in stopaj orani 23.p5.2p20 tarih ve 2569 say1h 
Cumhurba~kam Karan ile %15 olarak belirlenmi~tir. T~Ykifat, deger artI§ kazancma arac1hk 
eden banka ve arac1 kurumlarca yap1hr ve nihai vergidir. 4,.hm i- sat1m kazanc1 elde eden dar 
milkellef ger9ek bireysel yatmmcilarm bu gelirleri i9in ayrf ca beyanname dtizenlenmez, diger 
gelirleri ic;in verilecek beyannameye de bu gelirler dahil edqmezj · 

Diger taraftan mukimlik belgesi bulunan dar milkellef gerc;e~ ki§~lerin mukimi olduklan tilke ile 
T.C. arasmda imzalanm1~ ~VOA varsa ve bu anla§mada so~ konµsu tahvil ve bono ahm- sat1m 
kazanc1 ic;in istisna veya daha dti§Uk bir vergi oram ongorutmU§I ise i§leme arac1hk eden banka 
ve arac1 kurumlarca bu htikilmlerin uygulanmas1 gerek~cegihderi, yatmmc1 tarafmdan bu 
anla§maya bakilmahdir. j · 

c) Tam Miikellef Tiizel Ki~i ve Kurumlar 

29 



Faiz Kazanc1 

Tam milkellef tiizel ki~ile~ taraf1~dan O ! .01 :2006 tarihin?~n ~tibar~n ihra9 ol_an ozel sektor tahvi~ 
ve bonolarmdan elde edtlen fa1z gehrlen GVK Ge91c1 p7 n:c1 rr;iaddes1 kapsammda verg1 
tevkifatma tabi olup, vergi oram geliri elde eden tiizel ki~iligin veya kurumun hukuki yap1sma 

I : , • 

gore degi§ecektir. Buna gore, Kurumlar Vergisi Kanunu'hda (KVK) sermaye §irketi olarak 
belirtilen tuzel ki~iler, SPK'nm duzenleme ve denetimine taHi fonilar, ~ilnhas1ran menkul k1ymet 
ve diger sermaye piyasas1 arac1 getirileri ve deger artt§ kazkn914n elde etmek ve bunlara bagh 
haklan kullanmak amac1yla faaliyette bulunan milkelleflerd~h Setrnaye Piyasas1 Kanunu'na gore 
kurulan yatmm fonlan ve yatmm ortakhklan ile benzer nit~likt~ oldugu Maliye Bakanhg1'nca 
belirlenenler i9in tevkifat oram %0, bunlarm d1~mda kalanldr i9i~ %1!0 olarak uygulanmaktadir. 
Bu kapsamdaki faiz gelirleri i9in; I ' i 

I 

i 

I ' , 

- Anonim $irketler, Limited $irketler, Sermayesi Paf Iara ;Bolilnmil§ Komandit $irketler 
%0, i i i 

I ' I 

Sermaye Piyasas1 Kanunu'na gore kurulan Menkul K1ym~t Yktmm Ortakhklan %0, 
I i • 

Serma~~ Piyasas1 Kanunu'na gore kurulan Menkul 1 1ym!•.e. t Yrtmm Fonlan %0, 
Emekhhk Yatmm Fonlan %0, i i 

Borsa Yatmm Fonlan %0, i 
Konut Finansman Fonlan %0, ! . 

Varhk Finansman Fonlan %0, i i j 

Yukanda Sayilanlar D1~mda Kalan Kurum ve Kurulf~lar i¾l Q 
oranmda vergi tevkifatma tabi tutulur. I ' 

Tam milkellef kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazahcma dahil edilir ve yukanda 
belirtilen yatmm fonlan ve ortakhklan hari9 %20 oranmdalkunimlat vergisine tabi tutulur. Bu 
kapsamdaki kazan9lar i9in GVK Ge9ici 67 nci madde hilkµlil geregi tevkif suretiyle odenmi§ 
olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan vergideµ mapsup edilir. 

Diger taraftan, ozel sektor tahvil ve bono faizi elde eden Ba~ka ye S~gorta Muameleleri Vergisi 
(BSMV) milkellefi kurumlarm, bu gelirleri ilzerinden %5 or~mnda BS;MV hesaplamalan gerekir. 

I • 

I 

Ahm - Sat1m Kazanc1 I , 

01.01.2006 tarihinden itibaren ihra9 olan ozel sektor tahvi\ ve boncilarmdan elde edilen ahm
sat1m kazan9lan deger art1§ kazanc1 olarak GVK Ge9ici 67 lnci inaddeye gore tevkifata tabidir. 
Tevkifat, ahm-satlm kazancma arac1hk eden banka ve arac1 Rururillar ta,rafmdan yap1hr. Tevkifat 
oram tilzel ki~i veya kurumun hukuki yap1sma gore degi~~cektir. Bu kapsamdaki ahm- sat1m 
kazan9lan i9in; I i : 

- Anonim $irketler, Limited $irketler, Sermayesi Paylara iBolilnmil§ Komandit $irketler 
%0, ! I • 

i ' 
Sermaye Piyasas1 Kanunu'na gore kurulan Menkul ~1ym¢t Yatmm Ortakhklan %0, 

Sermaye Piyasas1 Kanunu'na gore kurulan Menkul : 1ym~t Yatmm Fonlan %0, 

Emeklilik Yatmm Fonlan %0, 

Borsa Yatmm Fonlan %0, 

Konut Finansman Fonlan %0, 

Varhk Finansman Fonlan %0, 

Yukanda Sayilanlar Dt§mda Kalan Kurum ve Kurul\l§lar!%10 

oranmda vergi tevkifatma tabi tutulur. I · 
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! : ' 
Tam mlikellef kurumlarca elde edilen ahm-sat1m kazanylan kµrum kazancma dahil edilir ve 
yukanda belirtilen yatmm fonlan ve ortakhklan hariy %2p oramnda kurumlar vergisine tabi 
tutulur. Bu kapsamdaki kazanylar iyin GVK Geyici 67 nci madd~ hlikmil geregi tevkif suretiyle 
odenmi~ olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanat vergiden mahsup edilir. 

Diger taraftan, ozel sektor tahvil ve bonolarmdan ahm-sat1ml kaz~nc1 elde eden BSMV milkellefi 
kurumlarm, bu gelirleri ilzerinden %5 oranmda BSMV hesaplamalan gerekir. 

29.12.2010 tarihinden itibaren geyerli olmak iizere, yurt iyin~e Tilrk Liras1 cinsinden ihray edilen 
ozel sektor tahvillerinin, BSMV milkellefi olan kurumlar tarafm~an, geri ahm ve sat1m taahhiidil 
ile iktisap veya elden y1kanlmas1 veya vadesi beklenmeksizip sa#~1 nedeniyle lehe alman paralar 
iizerinden %1 oramnda BSMV hesaplanacaktir. Ancak, BSMV .i:niikellefi kurumlarca, vadesi 1 
y1ldan k1sa olan ozel sektor bonolan ve banka bonolan nedeniyle elde edilen aym kapsamdaki 
gelirler iizerinden ise %5 oranmda BSMV hesaplanmahd1r. I i : 

I , 

I 

d) Dar Miikellef Tiizel Ki~i ve Diger Kurumlar 
Faiz Kazanc1 

01.01.2006 tarihinden itibaren ihray olunan tahvil ve bono faizlieri GVK Geyici 67 nci madde 
kapsammda vergi tevkifatma tabi olup, tevkifat oram tiizel k~~iligin ve kurumun hukuki yap1sma 
gore degi~ecektir. Buna gore; KVK'da belirtilen sermaye ~irketlerine benzer nitelikte yabanc1 
kurumlar, SPK'nm diizenleme ve denetimine tabi fonlata b¢nzet nitelikte yabanc1 fonlar, 
miinhas1ran menkul k1ymet ve diger sermaye piyasas1 arad getirileri ve deger art1~ kazanylan 
elde etmek ve bunlara bagh haklan kullanmak amac1yl~ faaliyete bulunan miikelleflerden 
Sermaye Piyasas1 Kanunu'na gore kurulan yatmm fonlari ve iyatmm ortakhklan ile benzer 

I 

nitelikte oldugu Maliye Bakanhg1 'nca belirlenenler iyin t~vkifat oram %0, bunlarm d1~mda 
kalanlar iyin %10 olarak uygulamr. Bu kapsamdaki faiz kazknylan iyin; 

I , 
I 
! 
I 

- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi PatlaraiBoliinmil~ Komandit Sirketler 
%0, I 

j I 

SPK'nm diizenleme ve denetimine tabi Yatmm Ort~khklan ile benzer nitelikte Menkul 
K1ymet Yatmm Ortakhklan %0, j . . 

SPK'nm diizenleme ve denetimine tabi Yatmm Ortakhklan ile benzer nitelikte Menkul 
i K1ymet Yatmm Fonlan %0, 1 i 

SPK'nm diizenleme ve denetimine tabi Yatmm Ortail:
1 

hklan ile benzer nitelikte Emeklilik 
Yatmm Fonlan %0, , • • 

I 

SPK'nm dilzenleme ve denetimine tabi Y atmm Onakhklan' ile benzer nitelikte Borsa 
I I 

Yatmm Fonlan %0, 1 

I 

SPK'nm diizenleme ve denetimine tabi Y atmm Ortakhklan • ile benzer nitelikte Konut 
Finansman Fonlan %0, I 

I . 

SPK'nm diizenleme ve denetimine tabi Y atmm Ori:akhklan ile benzer nitelikte Varhk 
• I 

Fmansman Fonlan %0, ! 

I 

Tiirkiye'de miinhas1ran menkul k1ymet ve diger sermaye piyasas1 arac1 getirileri ile deger 
art1~ kazanylan elde etmek ve bunlara bagh haklan kullanmak amac1yla faaliyette 
bulunan s1mrh sorumlu ortakhklar, illke fonlan, k~rumi ve kurulu~ fonlan ve yatmm 
kurulu~lan gibi yabanc1 kurumsal yatmmc1lar %0, I i • 

Yukanda Say1lanlar D1~mda Kalan Kurum ve Kurul~~Iar!%10 oranmda vergi tevkifatma 
tabi tutulur. I i • 

Tevkifat, faiz gelirine arac1hk eden banka ve arac1 kururnlarpa y~p1hr ve nihai vergidir. 

Diger taraftan; faiz kazanylan %10 tevkifata tabi tutulan dar miikellef kurum ve kurulu~larm 
•• I , . 

mukirni oldugu iilke ile T.C. arasmda imzalanm1~ <;VOA varsa ye bu anla~malarda soz konusu 
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tahvil ve bono faiz kazanc1 i9in istisna veya daha dil~ilk bi , vergi o(am ongoriilmil~ ise i~leme 
arac1hk eden banka ve arac1 kurumlarca bu hilkiimlerin uyg~lan~as1i gerekeceginden, yatmmc1 
tarafmdan bu anla~malara bakllmahdir. · ' 1 

Ahm - Sahm Kazanc1 . 

01.01.2006 tarihinden itibaren ihra9 olan ozel sektor tahvi~ ve bondlarmdan elde edilen ahm
sat1m kazan9lan, GVK Ge9ici 67 nci madde kapsammda deger arti~ kazanc1 olarak tevkifata 
tabidir. Tevkifat oram tilzel ki~iligin ve kurumun hukuki yap1s1~a gore degi~ecektir. Buna gore 
KVK' da belirtilen sermaye ~irketlerine benzer nitelikte yab~nc1 !kurumlar, SPK'nm dilzenleme 
ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanc1 fonlar, qiiln~asir~n menkul k1ymet ve diger 
sermaye piyasas1 arac1 getirileri ve deger art1~ kazan9lan elde etmek ve bunlara bagh haklan 
kullanmak amac1yla Sermaye Piyasas1 Kanunu'na gore turu~an yatmm fonlan ve yatmm 
ortakhklan ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanhg1'nca1belirlenenler i9in tevkifat oram %0, 
bunlarm d1~mda kalanlar i9in %10 olarak uygulamr. Bu kap~amdaki ahm satim kazan9lan i9in; 

- Anonim $irketler, Limited $irketler, Sermayesi Pailara !Bolµnmil~ Komandit $irketler 
%0 I ; i 

SP~'nm dilzenleme ve denetimine tabi Yatmm oJkhkian i~e benzer nitelikte Menkul 
K1ymet Y atmm Ortakhklan %0, I ; ; 

SPK'nm dilzenleme ve denetimine tabi Yatmm Orcikhklan i1e benzer nitelikte Menkul 
K1ymet Yatmm Fonlan %0, ] 

1 

• 

SPK'nm dilzenleme ve denetimine tabi Yatmm OrtaRhklan ile benzer nitelikte Emeklilik 
Yatmm Fonlan %0, I : , 

SPK'mn diizenleme ve denetimine tabi Yatmm oJakhklardle benzer nitelikte Borsa 
Yatmm Fonlan %0, j . . 

SPK'nm dilzenleme ve denetimine tabi Yatmm Or(akh~lan iile benzer nitelikte Konut 
Finansman Fonlan %0, I : : 

SPK'nm dilzenleme ve denetimine tabi Yatmm Oriakhklar1 iile benzer nitelikte Varhk 
Finansman Fonlan %0, I . 

Tilrkiye'de milnhas1ran menkul k1ymet ve diger sermaye Jiya~as1 arac1 getirileri ile deger 
art1~ kazan9lan elde etmek ve bunlara bagh haklan kulla:nmak amac1yla faaliyette 
bulunan smirh sorumlu ortakhklar, iilke fonlan, kt~rum[ ve ~urulu~ fonlan ve yatmm 
kurulu§lan gibi yabanc1 kurumsal yatmmcllar %0, i , ' 

Yukanda Sayllanlar D1§mda Kalan Kurum ve KuruIJ§Iar i¾l Q oranmda vergi tevkifatma 
tabi tutulur. I i i 

i ! ; 

Tevkifat, ahm-sat1m kazancma arac1hk eden banka ye arac1 kurumlarca yap1hr ve nihai 
vergidir. I i 1 

Diger taraftan; ahm-sat1m kazarn;lan % 10 tevkifata !tabi tutulan dar milkellef kurum ve 
I •• •. ' 

kurulu§larm mukimi oldugu illke ile T.C. arasmda QVO-A varsa ve bu anla§malarda soz 
konusu tahvil ve bono ahm-sat1m kazan9lar1 i9in isti~na veya [daha dil§ilk bir vergi oram 
ongorillmil~ ise i~lem arac1hk eden banka ve iaraci kurumlarca bu hilkilmlerin 
uygulanmas1 gerekeceginden, yatmmc1 tarafmdan b4 anIJ~malara bak1lmahdir. 

i ; i 

Bakanlar Kurulu GVK Ge9ici 67 nci maddede yer alan oranlan her bir sermaye piyasas1 
I ' ' 

arac1, kazan9 ve irat tilril i9in bunlan elde eden itibariyle, yatmm fonlarmm katilma 
belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kaian9lar i9in fonun portfoy yap1sma 
gore, ayn ayn s1fira kadar indirmeye veya %15'e ka~ar artmtjaya yetkilidir. 

I I 1 

GVK Ge9ici 67. maddenin uygulama silresi 31.12.2020 ydma, kadar uzatilm1~tir. 
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10. iNCELEMEYE A<;IK BELGELER 

~ag1daki belgeler Ofis Park Maltepe Altay~e~me Mah,i<;amh Sok. No:21 Kat: 10-11-
12 Maltepe/ iSTANBUL adresindekiihra~~mm merkezj ve pa~vuru yerleri ile ihra~~mm 
internet sitesi (www.gedik.com) ile Kamuyu Aydmlatn!ia Platformunda (KAP) tasarruf 
sahiplerinin incelemesine a~1k tutulmaktadir: I I ; 

Sermaye piyasas1 arac1 notunda yer alan bilgilerin da~anagm1 olu~turan her tiirlii 
rapor ya da beige ile degerleme ve gorii~ler ( degerlepie, iuzman, faaliyet ve bag1ms1z 
denetim raporlan ile yetkili kurulu~Iarca haz1rlanan ra~oriar, vb.) 

I I . 
~irket'in internet sitesinin adresi: I i 
https://www.gedik.com/ gedik yatirim/mal i tab lo lar .aspx 

KAP internet sitesinin adresi: [ 
) ; 

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.a:spx?tarihtipi=-
1 &sirketgrubu=O&SirketAraciKurumList=l 517 &bildirimtipi=O&secimler= 

I ' = 

11.EKLER 

Yoktur. 
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