
Gedik Yatirum Menkul Degerler Anonim Sirketi

Sermaye Piyasas: Araci Notu

Bu sermaye piyasasi aract notu, Sermaye Piyasast Kurulu (Kurul)’nca

sesee/.eeee/2020 tarihinde onaylanmistir.

Ortakhgimuzm toplam 600.000.000 TL tutarmdaki ihrag tavani kapsammmdaki
borc¢lanma araclarmin halka arz edilecek 20.000.000 TL’lik kismmm halka arzina

iliskin sermaye piyasas: aract notudur. Halka arz edilecek borclanma araclarmafazla

talep gelmesi durumunda halka arz tutar: 30.000.000 TL’ye kadar artirilabilecektir.

Sermaye piyasasi araci notunun onaylanmasi, sermaye piyasasi araci notunda

yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiilii anlamma gelmeyece?i gibi,
sermaye piyasasi araclarmailiskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye
piyasasi araci notu gercevesinde ihra¢ edilecek borclanma araglarma iliskin
ihragginm yatirimeilara karsi olan édeme yiikiimliiligi, Kuorul veya herhangi bir

kamu kurulusu tarafindan garanti alma ahmmamuistir. Aynca halka arz edilecek
borglanma aracglarmin fiyatinm belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.

Bu sermayepiyasasi araci notu ihracci bilgi dokiimanive6zetile birlikte gecerli
bir izahnameolusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borclanma aracmailiskin

yatrim kararlarihrage: bilgi dekiimani, sermaye piyasasi araci notu ve dzetin bir
biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasasi araci notu ile birlikte incelenmesi gereken ihracg: bilgi

dokiiman: 06/04/2020 tarihinde, ihragg: bilgi dokiimant tadil metinleri 05/06/2020,
03/07/2020 ve ../10/2020 tarihlerinde, ézet ise 03/07/2020 ve ../10/2020 tarihlerinde

ortakhZimizm www.gedik.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydmlatma
Platformu (KAP)’nda yayumlannustir. Ayrica basvuru yerlerinde incelemeye agk
tutulmaktadir.

Sermaye Piyasas: Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi wyarmcea, izahnameyi
olusturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanhs, yanultic: ve eksik

bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihracgi sorumludur. Zararm ihragcidan tazmin
edilememesi veya edilemeyeceginin agikea belli olmasi halinde; halka arz edenler,
ihraca aracilik eden lider yetkili kurulus, varsa garantiér ve ihraccmm yonetim

kurulu iiyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine gére zararlar kendilerine
ylikletilebildigi lgiide sorumludur. Bagimswz denetim, derecelendirme ve deZerleme
kuruluslari gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer almak lizere hazirlanan
raporlar: hazirlayan kisi ve kurumlar da hazirladiklari raporlarda yer alan yanhs,
yanulfic: ve eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri cercevesinde sorumludur.

Kurulca 02/04/2020 tarihinde onaylanan ihracc: bilgi dokiimani kapsammda

daha énce ihrag edilen borclanma araclarina iliskin bilgiler asagidaki tabloda
verilmektedir.
 

 

 

        

Nominal Vade

Satis Tutari Halka Arz Baslangi¢ Vade Bitis
Sira ISIN Kodu Vade (TL) Tarihi Tarihi Tarihi

1 TRFGDKMK2016 142 37.500.000 11-12.06.2020 15.06.2020 04.11.2020

2 TRFGDKM72117 364 44.296.000 13.07.2020 13.07.2020 12.07.2021

3 TRFGDKM12113 184 48.605.000 16-17.07.2020 20.07.2020 20.01.2021
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Kisaltma Tanim

AS. Anonim Sirket

BIAS/BIST Borsa {stanbul A.S.
INVEO Inveo Yatinm Holding A.S.
KAP Kamuyu Aydinlatma Platformu

Md Madde

MKK Merkezi Kayit Kurulugu A.S.

SGMK Sabit Getirili Menkul Krymet

SPK veya Kurul Sermaye Piyasasi Kurulu
SPKn Sermaye Piyasasi Kanunu

Sirket veya GEDIK YATIRIM veya Gedik Yaturim Menkul Degerler A.S.
Thragg: (Konsolide edilen finansal ortakliklar: dahil)
T.c, Turkiye Cumburiyeti

Takasbank Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.S.
TL Tiirk Lirasi
TSPB Tiirkiye Sermaye Piyasalar: Birligi

TTK Tiirk Ticaret Kanunu
VIOP Vadeli Islem ve Opsiyon Piyasast
YK Y6netim Kurulu  

 

 



THRACCI BILGi DOKUMANINDA YER VERILEN GORUSLER VE ONAYLAR
DISINDAKI GORUSLER/ONAYLAR

Yoktur.

1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUGUNU YUKLENEN
KisiLER

Kanuniyetki ve sorumluluklarmmdahilinde ve gérevimiz gercevesinde bu sermaye
piyasasi araci notunda ve eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda balunan

bilgilerin ve verilerin gercege uygun oldugunu ve sermaye piyasasi aract notunda bu

bilgilerin anlammn degistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi icin her tiirlii makul

ézenin gésterilmis oldugunu beyan ederiz.
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2. RISK FAKTORLERI

ihraci yapilacak olan bor¢lanma aracimailiskin Gedik Yatrrm Menkul Deferler A.S.’nin

yatirmmeiara karsi olan é6deme yiikiimliiliigiti herhangi bir kamu kurulasu tarafmdan
garanti altima almmamus olup, yatirim kararimm, ibragemmfinansal durumunun analiz
edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Gedik Yatuim, finansman saglamak amactyla, -faiz karsihgimda teminatsiz borclanma araci
gikarmakta ve halka arza katilarak bu borglanma aracim: satin alacak yatirmeilara ihra¢
etmektedir. Borglanma aracin sahibinin anapara ve faiz alacafi diginda higbir talep ve Gedik
Yatirim’in genel kurullarma veya yénetimine katilma veya temettti alma gibi hicbir ortakhk
hakki yoktur.

Gedik Yatirim’m bor¢lanma araci ihracina katilan yatrrmeilar yatirm kararim olustururken
asagida yerverilen risklerle smurli olmamak kaydhile borglanma araci yatrmindan kaynaklanan
bazi risklerle kargilasabileceklerdir. thraccrya ve ihragcummn iginde bulundugu sektUre ait riskler
ibragg1 bilgi doktimaninda yer almaktadir.

thracgi kendi operasyonlari ve borclanmaaraclarmin tlriine gore yatuim karari verilmesinde
6nem tastyan riskleri tanmlamaktadir. thragginm meveutta Gnemli olarak gérmedizi veya
halihazirda haberdar olmadig1ilave riskler olabilir.

Séz konusu borglanma araclarina iliskin riskleri tam anlamryla anlayamayan muhtemel
yatirumeilarin bagimsiz finansal tavsiye almas: uygun olacaktir.

2.1. OdememeRiski:

Thraggmin temerrtide dtigmesi ve vade tarihindeki yiiktimliiligtini yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. Ihrag edilen borglanma araglan Sdeme yiiktimliiltiZi, gercek veya tiizel
ligtincti bir kisi tarafindan garanti altuna alinmamustir. Ihracginm borclanmaaraci vade sonundaki
nominal degerini (anaparave faizlerini) 6deyememeriski meveuttur.

Thragginm, borclanma aracimm anapara ve faizlerini Sdeyememesi durumunda yatirmeilar,
borcun anapara ve faizlerini yarg: yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borclanma
araclart icra ve Iflas Kanunu hiikiimleri bakummdan adi borg senedi hiikiimlerine tabidirler.
Borglanma araci alacaklan, [era ve [flas Kanunu’nun 206 ne: maddesinin dérdtincti fikrasinda

“dérdiincti sua” bash: altmdaki “imtiyazli olmayan diger btittin alacaklar” arasinda yer
almaktadir

2.2. Piyasa Riski:

Ikincil piyasada islem géren borclanma araclarmin fiyatlan, piyasa faiz oranlarmdaki
dalgalanmalara, ihragg: faaliyetlerine, finansal sektdrtin (banka /yatuim kuruluslarimin) arz ve
talebine bagli olarak degiskenlik gésterebilir.

Borglanma araglari ihrag edildikten sonra, piyasa faiz oram Gedik Yatirim’in operasyonel

sonuclarina, faaliyet gésterilen sektordeki gelismelere, ilgili mevzuata yonelik diizenlemelere ve

ekonomik beklentilere bagli olarak, is bu duyuru ile ilan edilen faiz oranmdan farkhi olarak ikincil
piyasada belirlenecektir. Ayrica son yillarda kiiresel piyasalarda yasanan dalgalanmalarin
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yeniden yasanmasi halinde ihrag edilecek borglanma araglarimin piyasa fiyati, ihragcidan
bagimsiz olarak olumsuz etkilenebilir. Béylece borclanma araclarinmm itfa tarihine kadar olan
piyasa degeri, faiz oranlarmdaki degisikliklere paralel olarak degisebilecektir.

Bagka bir deyisle, borclanmaaraclari ihrac edildikten sonra, fiyats ikincil piyasa kosullarinda, arz
ve talebe gore belirlenecektir. Ihrag eden kurulusun kredi degerliliginden bagimsiz olarak
piyasadaki faiz oranlarmin gene! seviyesindeki artislar borglanma araclarmin piyasa fiyatini

diistirticti yonde, faiz oranlarindaki gerilemeler ise borclanma ara¢larmim piyasa fiyati: arturict
yonde etki gésterebilecektir. Bu cergevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarinin genel
seviyesinde yasanan artis veya azalislar nedeniyle ikincil piyasa fiyatlarmda olusabilecek
degisiklikleri ifade etmektedir.

Ancak piyasa faiz oranmndaki azalis ya da artislar, ihraccinin 6deyecegi toplam faiz tutarinda bir
degisiklige neden olmayacaktir. Diger bir deyisle, “Borclanma araclarim birincil piyasadan alan
bir yatirrmci bu borglanmaaraglarimvade boyuncaelinde tutmasi halinde, isbu sermaye piyasasi
araci notunda esaslan belirtilen ve www.gedik.com adresli Gedik Yatirrm Menkul Degerler

A.Snin internet sitesi ve KAP’ta ilan edilecek faizi vade sonunda elde edecektir.

 

2.3 Likidite Riski:

Borcglanma araglarinin satig sonrasinda BIAS’m ilgili pazarmda kote olarak islem giérmeye

baslamas: beklenmektedir; ancak borclanma araclari icin aktif bir alum-satim piyasasi
olusmayabilir. Ihragg1 kredi durumundan bagimsiz olarak alici ve saticilarm piyasaya katilimmm

dtismesi sebebiyle islem hacimlerinin dtismesi ve piyasa derinliginin yetersiz kalmasi ihraca
iligkin likidite riskini ortaya gikarabilir. Likidite riski, borglanma araclarminvadesi dolmadan
ikincil piyasada satmak isteyen yaturimeilar igin borglanma araclari istedikleri an satamamalan
ya da ederinden diistik bir fiyata satmalarina yol acabilir.

2.4 Mevzuat Riski:

Borglanma aracimn ihrag edildigi dénemden sonra yasal mevzuatta ve dtizenleyici otoritelerin
diizenlemelerinde meydana gelen degisikliklerden olumsuz yénde etkilenmesi riskidir.

2.5 Borclanma Araclarmm Likiditesinin Yatironcmm Elinde Bulunan Tutara Bagh Olarak
Kasitlanmasi Riski:

Thrag edilecek borglanma araclarinin islem gérece$i piyasada yapilacak islem boyutlarile ilgili
alt limitler bulunmaktadir. (Gedik Yatirim’m Borclanma Araclari Piyasasinda ki islem alt limiti
10.000 nominal TL’dir.) Yaturrmcimin halka arzdan sonra sahip oldugu borglanma araclarumn

tutarmin bu alt limitlerin altinda kalmas: durumunda bor¢lanmaaraglarinin bu piyasadasatilmasi
imk4nsiz hale gelebilir.

2.6 Tasfiye Durumunda Borclanma Araclarmm Diger Alacaklara Gére Siralamasindan
Kaynaklanan Risk:

Borclanma araglan, Icra ve [flas Kanunu({fK) hiiktimleri bakimindan adi borg senedi
hiikiimlerine tabidirler. Yiirtirltikteki icra ve Iflas Kanununa gére, miiflisten adi ve rehinli
alacaklilarin strasi asafidaki gibidir. Borglanma araclan bu siralamada 4. sirada, teminatsiz
bulunan alacaklar arasinda yer almaktadir.

 



 

1 Iflas masraflart ve iflas masasinin bor¢lart biittin alacaklilardan 6nce ve tam olarak
"| Sdenir. GK md. 248)

Bir malin aynmndan dogan kamu alacaklar (Gtimriik resmi, bina ve arazi vergileri,
 

 

 

2. verasetve intikal vergisi vb.) (IK md. 206/1)
3._| Rehinle temin edilmis alacaklar (IK md. 206/1)

Bundan sonra gelmek tizere; teminatl: olup da rehinle kargilanmamis olan veya
4 teminatsiz bulunan alacaklar masa mallarimin satis tutarmndan, dérdiincti sirada

imtiyazl: olmayan digerbtittin alacaklar ile verilmek tizere kaydolunur. (TK md.
206/4)    

2.7 Thrace: ve Araci Kurumun AynTiizel Kisilik Obmasmdan Kaynaklanan Risk

GEDIK YATIRIM tarafindan ihrac edilecek 600.000.000 TL’lik ihrag limiti dahilinde nominal
degerli borglanma araci ibraglarinda aracilik faaliyetlerini kendisi yiirtitecektir. Gedik Yatirim,

Thraggimin ve ihract gerceklestirecek araci kurulugun aym kurum (GEDIK YATIRIM) olacaii
dikkate alinarak, ihrag nedeniyle olusabilecek cikar catismalarinin yatirimcilar aleyhine sonuc
dogurmas: ihtimali bulunmaktadir. 05.03.2020 tarih ve 1978 sayili Yonetim Kurulu Karari almis
ve ilgili kararda halka arza aracilik faaliyetlerinin Kurul diizenlemelerine uygun olarak ve
éncelikle yatirumc: menfaati gézeterek gergeklegtirilecegine iligkin Kurul'a beyan ve taahhtt

vermistir. ,

3. TEMEL BILGILER

3.1. Halka arzailiskin ilgili gercek ve titzel kisilerin menfaatleri:

Borglanma araci ihracmna aracilik islemleri ayn kurum (GEDIK YATIRIM)tarafindan
geceklestirilecektir. Bunun diginda, ihractan menfaati olan baska bir danisman, kurum veya
kurulus bulunmamaktadir. Dolayisiyla doSrudan veya dolayli olarak halka arzin basarisma
baglanmis bir ekonomik gikari bulunan danisman, kurum vaya kurulus bulunmamaktadir.

GEDIK YATIRIM,borglanma araci ihraglarimin aracilik islemlerini 05.03.2020tarih ve 1978
sayili yOnetim kurulu kararinda da belirtmis oldugu gibi hem ihracg: hem de yatum kurulusu
sifatim tasimasi nedeniyle cikar gatismasi olusgmamasi amactyla gerekli énlemleri alarak ve
olusabilecek ¢ikar catismalarmin cdziimtindeise ncelikli olarak yaturumc: menfaatini gdzeterek

ylirtitecektir.

3.2. Halka arzm gerekcesi ve halka arz gelirlerinin kallanim yerleri:

Gedik Yatirim, meveut aktiflerinin fonlanmas: amacryla borglanma araci ihrac etmeyi

planiamaktadir. Bu amagla, éncelikle isbu borglanmaaraclarinin ihracundan saglanacak gelir ile
Gedik Yatirrm’in tedaviilde bulunan 04/11/2020 tarih ve 37.500.000 TL tutarh finansman

bonolarinin anapara ve faiz Sdemeleri ile bir yil igerisinde ihrag edeceSi diger borglanma
araglarimn ana para ve faiz édemelerinde kullamilacaktir. [hragtan elde edilecek fonun bu
finansman bonolarindan kaynaklanan borglari édemede yeterli gelmemesi durumunda, kalan
tutarlar, kisa vadeli para piyasalarindan saSlanacak fonlama ve Sirketin Szkaynaklari ile

kargilanacaktir.

 



Tertip talebin fazla olmasi halinde ana para ve faiz édemelerinden arta kalan tutarmn Gedik
Yatirim yatirmeilarina menkul laymet islemlerinde kredi olarak kullandiwilmasi
planlanmaktadir.

Borglanma araci ihraclarindan sailanan net nakit girisleri GEDIK YATIRIM’im bilancosundaki

1060-Bankalar hesabi karsiliZinda 3180-Diger Finansal Borclar hesabi kullamilarak
muhasebelestirilecektir. 1060-Bankalar hesabinda yer alan fonlar, kullandirilan menkul kiymet
kredisine paralel olarak 1210- Kredi hesabina kredi kullanan miisteri bazinda izlenecektir.

4,THRAC VE HALKA ARZ EDILECEK BORCLANMA ARACLARINA ILISKIN
BILGILER :

4.1. thrag edilecek borclanmaaraglarimm;

a) Titrii: Bono ve/veya Tahvil

b) ISIN kodu: fhrag edilecek borglanma aracinailiskin ISIN kodu Takasbank tarafindan
tiretilecektir.

c) Nama/Hamiline oldugu: Hamiline

d) Borglanmaaraclarmkaydi olarak izleyen kurulusun unvam, adresi:
Merkezi Kayst Kurulusu A.$. Regitpasa Mahallesi Borsa Caddesi No: 4, Sarryer 34467
ISTANBUL

4.2. Borclanma araclarinm hangi mevzuata gére olusturuldugu:

GEDIK YATIRIMtarafindan ihrac edilecek borclanma araclar1 Sermaye Piyasas: Mevzuati
kapsaminda olusturulmustur.

Thrag edilecek GEDIK YATIRIM borclanma araglarina iliskin talep toplama y6ntemi, dagitim

ilkeleri ve bedellerin yatirilmasima iliskin esaslar Sermaye Piyasas: Kurulu’nun -5.2 sayz
"Sermaye Piyasas: Araclarmin Satigi Tebligi" hiiktimlerine dayanilarak gerceklestirilecektir.

GEDIK YATIRIM tarafindan ihrag edilen borglanma_ araglan, BIAS'n 13 Kasim 2015 tarihinde
onaylanan ve 30 Kasim 2015 tarihinde yiiriiliigZe giren "Kotasyon Yénergesi" ile "BIAS
Borglanma Araglari Piyasasi YSnetmeligi" hiiktimlerine tabi olacaktir.

Halka arz edilecek finansman bonolari ve tahvillerin ikinci el piyasada islem gérebilmesiigin
Borsa Istanbul Kotasyon Yénetmelisi hiiktimlerine gdre BIAS’a mtiracaat edilmistir. Borclanma
araglarinm BIAS’da islem gérebilmesi Borsa istanbul Genel Miidiirliigti’ntin kararina baglidir.

Borclanma Araclarmmm Borsa Istanbul Borcglanma Araclan Piyasasi, Kesin Alim-Satim
Pazari’nda islem gérme esaslari, islem saatleri, emir tipleri, emir biiyiikliikleri Borsa Istanbul
Borglanma Araglari Piyasasi Yonetmeligi’nde belirlenmistir. Borsa Istanbul Borglanma Araclart
Piyasasi, Kesin Alim-Satum Pazari’nda borglanmaaraglari icin minimum emir bitytiklugii 10.000
TL olarak belirlenmistir.

4.3, Borclanma araclarimmn kaydilestirilip kaydilestirilmedigi hakkmmdabilgi:

thrag edilecek borclanma araclari kaydilestirme esaslari cercevesinde Merkezi Kayit Kurulugu
A.S. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir.

 



4.4. Borglanma araclarmm hangi para birimine gére ihrac¢ edildi3i hakkmdabilgi:

Borclanmaaraglari Tiirk Lirasi cinsinden satisa sunulacaktir.

4,5. Thraggnm yiikimliliiderini yerine getirme siralamasi icinde ihraci planlanan

borclanma araclarmm yeri hakkinda bilgi ile swralamay: etkileyebilecek veya borclanma
aracinin ihraccmin meveut ya da gelecekteki diger yiikiimliiliiklerinden sonra gelmesine
yol acabilecek hiikiimlerin ézetleri:

Thrageinm, borglanma araci anapara ve faizlerini Sdeyememesi durumundayatirmncilar, borcun
anapara ve faizlerini yargi yoluna bagvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borclanma araclant
Icra ve Iflas Kanunu hiiktimleri bakimmndan adi borg senedi htikiimlerine tabidirler. Borglanma
araci alacaklan, Icra ve Iflas Kanunu’nun 206 nei maddesinin dordtinctt fikrasinda “‘dérdtincti
sira’’ bashaltindaki “‘imtiyazli olmayan diger biittin alacaklar’’ arasinda yer almaktadur. Thra¢
edilen borglanma araclarinailiskin édeme ytiktimltilU3u,tigtincii bir taraftarafindan garanti altina
alinmamistir.

Sirketin 04/11/2020 tarih ve 37.500.000 TL tutarl: finansman bonolarmin itfalan yapilacaktr.
Bu itfalarin yerine yeni borglanmaaraclari thraglari gerceklestirilecektir.

Yiirtirliikteki icra ve Iflas Mevzuati’na gire, miiflisten adi ve rehinli alacaklilarmsirasi asaiidaki
gibidir.

 

1 Iflas masraflari ve iflas masasinin borclari btittin alacaklilardan énce ve tam olarak
"| Sdenir, GIK md. 248)

Bir malin aynindan dogan kamualacaklari (Gtimriik resmi, bina ve arazi vergileri,
veraset ve intikal vergisi vb.) (IK md. 206/1)

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

Bundan sonra gelmek tizere; teminatl: olup da rehinle karsilanmamis olan veya
4. teminatsiz bulunan alacaklar masa mallarmin satis tutaridan, asa$idaki sira ile

verilmek tizere kaydolunur. (I1K md. 206/4)

 

 

 

    
4.6. tbrag edilecek borglanma aracglarmm yatirimerya safladigi haklar, bu haklarm
kuHanim esaslari ve bu haklara iliskin kisitlamalar:
Borglanma Araci Sahiplerinin Haklari:

25/02/2020 tarihli ve 31050 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 20/02/2020 tarih ve 7222 sayili

Kanun ile eklenen 6362 say1lt Sermaye Piyasasi Kanunw’nun 31/A maddesi ve 11/09/2020tarihli
ve 31214 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak aymtarihte ytirtirltiZe giren IT[-31/A.1 sayili
Borclanma Arac1 Sahipleri Kurulu (BASK)uyarinca,

-[hragginin tedaviilde bulunan borelanmaaraclarinmn sahipleri borglanmaaraci sahipleri kurulunu
(BASK)olusturur. Thracgmin herbir tertip borglanma araaci sahipleri de aym bir bor¢lanmaaract
sahipleri kurulu olusturabilir. Konuyailiskin detayli bilgiye isbu SPAN’in 4.14. maddesinde yer
verilmistir.

Borglanmaaraci yatirumcilari, ihract gerceklestiren Sirketin alacaklis: konumunda olup, GEDIK
YATIRIM aktifleri tizerinde alacaklarmdan (anapara ve faiz) baska bir hakka sahip de@ildirler.
Yatuimeilar, ihrag edilecek borclanma araclari igin belirtilen hesaplama yéntemi ile
hesaplanacak anapara ve faizlerini, 6deme gtinti almaya hak kazanacaklardir.

 



Bunun yamswa 6102 say TTK uyarmca borclanma araci sahiplerinin haklari asa3ida
verilmektedir;

- Birlesme, béltinme vetir degistirme islemlergne herhangs bir sekilde katilmis olan biitiin
kisiler alacaklilara kargi kusurlari ile verdikleri zararlardan sorumludur. (TTK md. 193 /1),

- Hakim sirketin hakimiyetini, bagli sirketi kayba uBratacak sekilde kullanmasi, bagli
sirketin yatrimlarim kisitlamas:, durdurmast, verimliligini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen
kararlar almasi gibi durumlarda, 2020. Maddede belirtilen denklestirme fiili gerceklestirmez

veya denk bir istem hakk:i taninmazise, alacaklilar da, (b) bendi uyarinca, sirket iflas etmemis
olsa bile, sirketin zararmin sirkete 6denmesini isteyebilirler. (TTK md. 202/1) (c)),

- Belgelerin ve beyanlarm kanuna aykin olmasi halinde, belegeleri dtizenleyelerin,
beyanlari yapanlarin ve kusurlu olmasi kaydiyla buna katilanlarin sorumlulugu bulunmaktadir.
(TTK md. 549),

- Sermaye taahhtidtinde bulunanlarm 6ddeme yeterliliginin bulunmadigim bilmesine
ragSmen sermaye taahhtidiinde bulunanlara onay verenlerden, séz konusu  borcun

Sdenmemesinden dogan zararlar: talep etmek (TTK md. 550/2),

- Ayni sermaye veya devralinacak isletme ile ayinlarin deSerlemesinde emsaline oranla
yliksek fiyat bicenlerden, isletme ve ayinin nitelifini veya durumunufarkli gdsterenlerden ya da
baskabir sekilde yolsuzluk yapanlardan dogan zararlartalep etmek (TTK md. 551),

- Kurucular, yénetim kurulu tiyeleri, yéneticiler ve tasfiye memurlarmdan kanundan ve
esas s6zlegsmeden dogan ytikiimltiltiklerini kusurlartyla ihlal ettikleri takdirde, verdikleri zararlari
talep etmek (TTK md. 553/1),

- Kanuni gérevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, denetgiler ve
ézel denetgiler hem sirkete hem de pay sahipleri ile sirket alacaklilanina karsi verdikleri zarar
dolayisiyla sorumludur. (TTK md. 554) ,

- Ortakhik alacaklis: stfatlarmdan dolay1, ortaklik esas sermayesinin azaltilmasi halinde,
alacaklarmin Sdenmesini veya teminat gsterilmesini istemek (TTK md. 474/1),

- Uzun stireden beri sirketin kanunen gerekli organlarindan birinin mevcut olmamasi veya
genel kurulun toplanmamasi hallerinde sirket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret
mahkemesinden durumun diizeltilmesini istemek(TTK md. 530/1),

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

- Birden cok kisinin ayn: zarari tazminle yiikiimlii olmalan halinde, bunlardan her biri,
kusuruna ve durumun gereklerine gire, zarar sahsen kendisine yiikletebildigi dletide, bu zarardan
digerleriyle birlikte mtiteselsilen sorumlu olur. (TTK md. 557/1),

- Sermayenin kaybi ve borca batiklik halinde, yeni nakit sermaye konulmasi dahil nesnel
ve gergek kaynaklari ve Snlemleri gésteren bir iyilestirme projesini mahkemeye sunarak iflasin
ertelenmesini istemek (TTK md. 377),

- Pay sabibi olmayan yénetim kurulu ityeleri ile yénetim kurulu tiyelerinin pay sahibi
olmayan TTK’nun 393 tincti maddesinde sayilan yakinlarmin sirkete nakit bor¢lanmasi veya bu
kisiler icgin sirketin kefalet, garanti ve teminat vermesi veya sorumluluk ytiklenmesi veya bunlarin
borglarim devralmasi durumunda, bu kisileri, sirketin ytiktimlendirildigi tutarda sirket borglan

igin dogrudan takip etmek (TTK.md.395/2),
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- Sirketin iflas: halinde, yénetim kurulu tiyeleri sirketin alacaklilarina kargi, iflasin
acumasindan Sncekisontig yil icinde kazan¢ pay1 veya baskabir ad altmda hizmetlerine kargilik
olarak aldiklari ve fakat uygun ticreti agan ve bilanco uygun bir ticret miktarina gore tedbirli bir
tarzda diizenienmis olsaydi Sdenmemesi gereken paralari geri vermekle yiiktimltidtirler.
(TTK.md.513/1),

- Alacakh olduklar girket defterlerinden veya difer belgelerden anlagilan ve yerlesim
yerleri bilinen kisiler taahhiitlti mektupla, diger alacaklilar Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve
girketin internet sitesinde ve aym zamanda esas sézlesmede éngériildtigti sekilde, birer hafta
arayla yapilacak tic ilanla sirketin sona ermis bulundugu konusunda bilgilendirilirler ve
alacaklarim tasfiye memurlarina bildirmeye cagrilirlar (TTK.md.541/1)

4.7. Nominalfaiz orani ve édenecek faize iliskin esaslar:

Iskonto esasina gore sabitfaiz ile ihrag edilecek finansman bonolarmn faiz oran Genel Miidir
tarafindan piyasa faiz oranlan incelenerek belirlenmektedir.

89 giin vadeli finansman bonosunun yillik basit faiz oram: %12,00, yilhk bilesik faiz orant
12,56, 1 TL nominal tutarl finansman bonosuigin fiyats ise 0,97157 TL’dir.

a) Borclanma aracum vadesive itfa plantile itfa stirecine iliskin esaslar:

Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri I[-31.1 “Borglanma Araclari Tebligi’nde belirtilen esaslara
uygun olarak 89 giin vadeli finansman bonosu ihrag edilecektir.
89 giin vadeli finansman bonolarinin vade baslangic ve itfa tarihi asagida yer alan tabloda
belirtilmistir.

 

Vade Baslangic¢ Tarihi 04/11/2020
Anapara ve Son Kupon Faizi geri 6demetarihi 01/02/2021
 

    

itfa Siireci;

Ibrac edilecek finansman bonolari iskontolu kiymetler olup, anapara ve faiz 6demesi vade
bitiminde bir defada gerceklestirilecektir.

b) Kupon édeme dénemi, faizin ne zaman Sdenmeye baslayacagi, son Sdeme tarihleri:

iskontolu olarak ihrag edilecek finansman bonolarminfaizi bir defada ve vade sonunda anapara
ile birlikte Sdenecektir. Kupon édemesi yapilmayacaktir. Datum sonuclarmin onaylanmasini

takiben halka arza katilan ttim yatirtmcilar icin vade baslangi¢ tarihi 4 Kasim 2020 olacaktir.

c) Faizin ve anaparanm zaman asgimi:

2308 sayili “Sirketlerin Mtiruru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin

Hazineye Intikali Hakkinda Kanun” hiiktimleri cercevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret

bulunmaksizin 5 yillikk zamanasimina ugramis olan faiz Sdemeleri ile 10 yillik zaman asimina

ugramig anapara bedelleri, séz konusu stireler igerinde tahsil edilmedigi takdirde deviete intikal
eder,

d) Faizin degisken olmas: durumunda, dayandigi gisterge faiz orani ile buna
dayanilarak hangi yéntemle hesaplanacagr:

Finansman bonolari, sabit faiz ile iskontolu olarak ihra¢ edilecektir.

il

 



e) Gésterge faiz oranmimgeemis ve gelecek performansimmve degiskenliginin nereden
takip edilebilecegi:

Finansman bonolar, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrag edilecektir.

f) Gésterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganiistii unsurlarve faize iliskin diizeltme
kurallari:

Finansman bonolari, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrac edilecektir.

g) Gésterge faizin kullamimasi suretiyle bulunacak faiz oranmumkim tarafmdan
hesaplanacaga:

Finansman bonolar1, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrag edilecektir.

h) Faiz oranmm belirlenmesinde esas almacak dlciitiin ortadan kalkmasi halinde
yapulacak islemler:

Finansman bonolari, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrac edilecektir.

i) Faiz édemesinin tiirev bir kismmm olmas: durumunda, yatinmin degerinin
dayanak aracm degerinden, ézellikle risklerin acik bir sekilde ortaya qiktigi

durumlarda nasil etkilendigi hakkindabilgi:

Ihrag edilecek finansman bonolarinin faiz édemesinin tiirev kismbulunmamaktadur.

4.8. thracgmm ya da yatirmemmtalebine bagh olarak erken itfanm siz konusu olmasi
durwmunda erken itfa kosullar: hakkmdabilgi:

Thrag edilecek finansman bonolarmmerkenitfas: planlanmamaktadir.

4.9. Kismiitfanm séz konusu olmas: durumunda kismiitfa kosullars hakkindabilgi:

Yoktur.

4.10. Borclanma araclarma kardan pay verilip verilmeyecegi hakkindabilgi:

Yoktur.

4.11. Halka arz edilecek borglanma araclarmm yilbk getiri oran: ve getiri oranmm nasil
hesaplandigi hakkindabilgi:
iskonto esasina gore sabit faiz ile ihrac edilecek finansman bonolarinin faiz oram Genel Mtidtir
tarafindan piyasa faiz oranlari incelenerek belirlenmektedir.

89 giin vadeli finansman bonosunun yillk basit faiz orant %12,00, yillik bilesik faiz oram
%12,56, 1 TL nominal tutarli fnansman bonosui¢in fiyati ise 0,97157 TL’ dir.

1.000 TL nominal deger tizerinden talep toplanilacak bononun satis fiyati asagidaki formitille

hesaplanacak ve virgtilden sonra iki haneye yuvarlanacaktir.

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

 

 

 

Finansman Bonosu Faiz Oran: (Basit) BO

Vadeye Kalan Giin Sayisi T

Finansman Bono Fiyati BF  
 

4.12. Paya déniistiiriilebilir tahvillere iliskin 6zel hiikiimler:
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Yoktur.

4,13, DeSistirilebilir tabvillere iliskin 6zel hiikiimler:

Yoktur.

4.14, Borclanma araci sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar

vasitasryla yapidigi ile ilgili mevzuat hiikiimleri hakkinda bilgi:

Thracomm yénetim kurulunun veya borclanma araci sahiplerinin talebi tizerine,
izahnamedeyerverilen veya izahnameye dayanilarak MKK’da tanmmlanacakolan veya I-

31/A.1 sayih Borclanma Araci Sahipleri Kurulu Tebliginde (Teblig) belirtilen sartlarda ve

konularda karar almak amactyla toplanabilecek olan borglanma araci sahipleri kuruluna
(BASK) iliskin bilgileri asafidadir.

Asagadayeralan bilgilerin ihracg: bilgi dokiimanmdayer verilen bilgilerile birlikte
okunmas: gerekmektedir. Sermaye piyasasi araci notunda belirlenmesi ihtiyari olan

konularm ibragq bilgi dokiimanmda belirlenmis olmasi halinde ilgili bashklarda bu

bilgilerin tekrarlanmasi gerekmektedir.

4.14.1, BASK’m ihracemm yénetim kurulu tarafindan veya borglanmaaraclar: sahipleri
tarafmdan toplantiya cagrilmasma ve borclanma araci sahipleri kurulunda karar
almmasinailiskin esaslar ve sartlar:

a) Thrace tarafindanihrac edilmis borclanma araclarmailiskin olarak hangi durumlarda

BASKtoplantisnin yapilabilecegineiliskin bilgi:

izahnamedeyer verilen veya izahnameye dayanilarak MKK’da tanumlanmisfaiz,
vade ve anaapara veya asagida (b) maddesindebelirtilen ihracei tarafindan ibityari olarak

belirlenen diger asli biiktim ve sartlara ilsikin olarak yatirimeilarm yatinm kararlarm
etkileyecek nitelikteki degisikliklerin yapilabilmesi igin ilgili tertip borglanma arac

sahiplerinin olusturdugu tertip BASK’m karar almasi gerekmektedir.

Borglanma araclarmin geri édemelerinde temerriit olustuktan sonra bu bor¢lanma

araclarmm hiikiim ve sartlarmimn degistirilmesi halind, borclanma aracmum temerriidti
nedenyile baslatiimis tiim takipler ilgili borclanma aracinm hiiktim ve sartlarmm

degistirilmis kabul edildigi tarih itibariyle durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlart
uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zaman asim: ve hak diisiiren miiddetler

islemez. Borclanma aracmdan dogan tiim borclar ifa edildikten sonra duran takipler
diiser.

thraccimun ihrac ettiZi herhangi bir tertip borclanma aracimm, muaccel hale gelmis kupon
ddemelerini ve/veya anapara Sdemesiniilgili vadelerde yapamamasi durumunda ihraggi ilgili
borclanma aracinda temerrtide diismtis anlamina gelecektir.

b) thracer tarafmdanihtiyari olarak belirlenen asli hiikiim vesartlar ile ihraggt tarafindan

verilen taahhiitler:

Ibracci tarafindan isbu sermaye piyasasi araci notu kapsaminda ihrag edilecek olan
borglanma araglarinin faiz, vade ve anaparalarina ilaveten ihtiyari olarak herhangibir asli htiktim

ve sart belirlenmemis olup, borclanmaaraci sahiplerine karsi ihracginin finansal ve operasyonel
durumunailiskin bir taahhtit verilmemistir.

c) Tertip BASK toplantilarinda uygulanacak nisap:

Teblig’in 4 tincti maddesinin ikinci fikrasina gére Tertip BASK toplantilarinda kararlar,
her bir tertibin tedaviilde bulunan toplam nominal bedelinin ticte iki goSunlugunu temsil eden
borglanmaaract sahiplerinin olumlu oyu ile alimir.

¢) Yénetim Kurulu tarafindan BASK cagris: yapiimasmailiskin esaslar:
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Thraggimm yonetim kurulu, isbu sermaye’piyasasi araci notu kapsaminda ihrag edilmis
olan herhangibir tertip borclanma aracimmn Tertip BASK’m toplanmasticin cari yapabilir.

Thragginin ydnetim kurulu tarafindan gergeklestirilecek Tertip BASK caSnsi, ilan ve
toplanti giinleri hari¢ olmak iizere, toplanti tarihinden en az 3 (tic) hafta Gnce yapilir. Tertip
BASK. gagrisinm yapilmasi ve toplantiyailiskin diger hususlarda asagidaki usul ve esaslara
uyulur: ~

1. Tertip BASK cagrisi, Thrace: tarafindan Kamuyu Aydinlatma Platformu’nda yayimlamr.

Bu cagrida gtindeme de yerverilir.

2. Tertip BASK toplantisinda, gtindemde yer almayan hususlar gortistilemez.

3. Tertip BASK ihracginmn merkez adresinde veya yénetim merkezinin bulundugu sehirde
toplanir.

4. Tertip BASK’a katilim ve oy kullanma hakki, borglanma araci sahibine veya usultine
uygun olarak yetkilendirdigi vekiline aittir.

5. Toplant: giderleri ihragci tarafindan karsilanir.

Tertip BASK gtindemi asagidaki hususlardan olugur:

e Faiz vadelerinden bir veya birkacinin uzatilmasi, faiz veya anapara miktarinin indirilmesi
veya Sdemesartlarimin degistirilmesi

e itfa stiresinin uzatilmasi veyaitfa sartlarmin de@istirilmesi

d) Borclanmaaraglari sahipleri tarafmdan BASK ¢agrisi yapilmasiiliskin esaslar:

Tertip BASK cagmilart her haliikarda ihracgmm ydnetim kurulu tarafindan yapilacaktir.
is bu sermayepiyasasi araci notunun 4’tincli maddesinin l’inci fikrasmin (a) bendindebelirtilen
kogullar varlig: durumunda,ilgili tertip borglanma araglarmin nominal bedelleri toplaminin

asgari ytizde yirmisine sahip olan borcglanma araci sahipleri tarafindan, sahsen veya BASK
temsilcisi aracihgiyla, BASK cagrisi yapilmasi icin ihracgumin yénetim kuruluna noter
araciliSryla gtindeme alinmasi istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir.
Diger yandan, farkl tertip borglanma araglarinailiskin tertip BASK gagrisi yapilabilmesi i¢in
her bir tertip borglanma araclarinm nominal bedelleri toplaminin asgari yiizde yirmisini temsil
eden borclanma arac: sahipleri tarafindan sahsen veya BASK temsilcisi araciligiyla ihragqrya
bildirimde bulunulmasi gerekmektedir.

Bildirimin ihraccrya ulagsmasimizleyen 10 (on) is gtinti iginde ihracgimin yénetim

kurulunca bu maddenin (¢) bendindeki esaslara uygun gagri yapilacaktir.

Toplanti giderleri ihragc: tarafindan kargilanir.

e) Tertip BASK kararlarinn yiiriirliige girmesine iliskin esaslar:

Tertip BASK toplantilarinda alman kararlar toplant: tarihindenitibaren en gec¢ ii¢
is giinii icerisinde ihraggumm yénetim kurulu tarafmdan onaylanmadikca gecerli olmaz.

-Ihracemm yénetim kurula tarafmdan onaylanmis ve Genel BASK karartile
reddedilmemis olan veya

- Teblig’in 4’iincii maddesinin iiciincii fikrasimda belirtildigi tizere diger tertip
borglanma araclarmm nominal degerinin yiizde yirmisine sahip olanlar tarafindan
yénetim kurulunun onay tarihinden itibaren en ge¢ bes is giinii iginde Genel BASK’in

toplanmasinin talep edilmemesi halinde veya

- Tebliz’in 4iincii maddesinin diérdiincii fikrasmda belirtildigi fizere, Genel
BASK’m yénetim kurulunun Tertip BASK kararmm onaylamatarihindenitibaren on bes
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is giinti icinde karar nisabini (toplantiya katilacak olan borclanma araclarmin tedaviilde
bulunan toplam nominal bedeli iizerinden iicte iki coZunluga) saglayacak sekilde

toplanamamasi halinde

Tertip BASK kararlari bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usuliine uygun

sekilde yapilan cagriya ragmen toplantrya katilmayan aynitertip borglanmaaract sahipleri

igin de hiikiim ifade etmekiizere kesinlik kazanw.

Genel BASK’ailiskin hususlar Teblig’in 4’iincii maddesinin ticgiincii, dérdiincii ve
besinci fikralarmda yer almaktadir.

4.14.2. BASK temsilcisine iliskin bilgiler:

Ihracgt tarafmmdan izahnamede temsilei belirlenebilir. izahnamede belirleme
yapuimamusgsa, ihraggimm herhangi bir veya birden cok tertip borglanma araclarmm

tedaviilde bulunan nominal bedelinin yarismdan fazlasm: temsil eden borclanma araci
sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi miimkiindiir. Temsilci, farkh tertip

borclanmaaraglari icin ayni veya farkh gercgek veya tiizel kigiler olabilir. Temsilci, temsil
ettigi ilgili tertio veya tertiplerin borclanma araclarmin tedaviilde bulunan nominal

bedelinin yarisindan fazlasmu temsil eden bor¢lanmaaraci sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) Ihrace: tarafmdanbelirlenen temsilciyeiliskin bilgiler:

Thragc1 tarafindan belirlenmis bir BASK temsilcisi bulunmamaktadir.

b) Temsilcinin gérev ve yetkileri:

Borglanma araci sahipleri tarafindan belirlenen temsilciye ait gérev ve yetkiler, ilgili BASK
kararinda belirtilir.

c) Temsilei ticreti:

BASKtemsilcisi atanmasi halinde ticret ddenip ddenmeyeceSi, ddenecek ise tutar1 ve 6deme
usulleri BASK karan ile belirlenir. BASK temsilcisine 6denecek ticret her durumda borglanma
araci sahipleri tarafindan Sdenir.

4.14.3. Tertip BASK kararlarmin ihragg: yénetim kurulu tarafindan onaylanmasi,
kararlara itiraz ve BASK kararlaruun yiiriirliige girmesine iliskin siireler:

Tertip BASK toplantilannda alman kararlar toplam tarihinden itibaren en geg¢ tig is giinti
igerisinde ihracgmin yénetim kurulu tarafindan onaylanmadikca gecerli olmaz. Thraggimin
yonetim kurulu tarafidan onaylanan ve Genel BASK karart ile reddedilmemis olan Tertip BASK
kararlar1, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usultine uygun sekilde yapilan gagrrya ragmen

toplantiya katilmayan ayn tertip bor¢lanmaaraci sahipleri igin de hiiktim ifade eder.

Tertip BASK’ta alimmig ve ihragcomm yénetim kurulunca onaylanmis bir kararm kendi
haklarim olumsuz etkilediZi gerekgesiyle ihragginin ayni veya farkl ihrag tavanlarina dahil

tedaviilde bulunan tiim diger tertip borglanma araclannin nominal deSerinin yiizde yirmisine
sahip olanlar yOnetim kurulunun onay kararindan itibaren en gec beg is giinti igerisinde Genel
BASK’m toplanmasini talep edebilir. Bu stire gectikten sonra Genel BASK’1n toplanmasi talep
edilemez ve Tertip BASK’ta alinan kararlar kesinlik kazamir.

Tertip BASK’ta alinan kararlara itirazlar yalmizca Genel BASK toplantis: araciligryla

yapilabilecektir.

Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararimm ihracgmim yénetim kurulu tarafindan
onaylandigi tarihten itibaren on bes is gtinti igerisinde toplanr. Yénetim kurulu: tarafindan
usuliine uygun yapilan ¢agrrya ragmen Genel BASK’in bustire iginde asgari olarak beginci
fikrada yer alan karar nisabimsaSlayacak sekilde toplanmamasi halinde Tertip BASK kararlan

kesinlik kazanir.
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Genel BASK toplantilarinda kararlar, bu toplantiya katilma hakki veren borglanma
ara¢larmin toplam nominal bedelinin en az igte iki counlugunu temsil eden borglanmaaract
sahiplerinin oyu ile almir. Genel BASK, Tertip BASK’ta alinmis ve ihragginin yénetim
kurulunca onaylnamis olan ve kendi haklarim olumsuz etkileyen kararlari gériisiir. Gortistilen
kararlarin tigte iki cogunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK karari yiiriirliige girmez.

4.14.4, BASK toplantisma katihmuinailiskin bilgiler:

BASK toplantilarmda fiziksel katiimin yanmda elektronik ortam tizerinden de katilim
saglanabilecektir. Elektronik ortamda yapilacak BASK’ailiskin esaslar is bu sermaye piyasasi

araci notunun 4.14.6’mec1 maddesinde diizenlenmistir.

BASKtoplantisina katilabilecekler listesi MKIK. tarafindan verilen listeye gére ydnetim

kurulunca hazirlantr. Bu kapsamda BASKtoplantisi: yapilmas: halinde ilgili borglanma araci
sahiplerine iliskin kisisel verilerin sadece bu amagla simirl olarak ihragg1ya verilmesi séz

konusudur.

BASKtoplantismabu listede adi bulunan borglanmaaraci sahipleri veya temsilcisi/vekili
digindaki kisiler katilim talebinde bulunamaz.

Teminatl: menkul krymetsahipleri ve herhangibir surette teminat ile korunan borglanma
araci sahipleri Genel BASK toplantisina katilamaz. Ancak;

a) Kismi teminata sahip olunmasi durumunda teminatsiz kalan tutarlar icin Genel BASK’a
katilmak hakki dogar. Bu durumda toplantrya katilma hakki olanlarin katudigimin
tespitinden toplant: baskanligi sorumludur.

b) Tertip BASK’I olusturan tertipler lehine yeni teminat olusturulmasina karar verilmesi
halinde yalmizca meveut teminat varligi etkilenen teminatli menkul kuymet sahipleri
ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borglanma araci sahiplerinin Genel

BASK’a katilma hakki dogar.

Thraccinin ve/veya iligkili taraflarm sahip olduklar: borglanma araclari, sahibine BASK
toplantilarmda oy hakki salamaz ve nisaplarda dikkate almmaz. Bu hususta sorumluluk toplant
baskaninaaittir. !

BASK’a katilma hakki olan borglanmaaraci sahiplerinin, bu haklarim vekil tayin etmek
suretiyle kullanmalan: miimkiindtir. Ancak toplantrya vekil vasitasi ile katilacak borglanmaaraci

sahipleri, ayrica asaleten katilim saglayamayacaktur.

Toplantrya aslen katulacak olan borglanma araci sahiplerinin toplanti giinti Turkiye
Cumbhuriyeti Kimlik Numaras: (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri
gerekmektedir.

Borglanma araclar: sahiplerini temsilen toplantiya katilacak olan vekillerin vekaleten

temsil icin Teblig’in 6/5 maddesinde belirtilen ve Teblig’in Ek-2 numarali: belgesine uygun
icerikte hazirlanmis noter onayli vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz

etmeleri gerekmektedir.

Borclanmaaraci sahibittizel kisinin temsilcisinin ise, yetki belgelerini ve TCKN bilgisi
bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.

Sermaye Piyasas: Kurulu’nun II-30.1 sayi ‘’ Vekaleten Oy Kullamlmasi ve Cagn Yoluyla
Vekalet Toplanmas: Tebligi’’nde yer alan dtizenlemeler, uygun diistiigii dlgtide kryasen BASK
toplantilannda oy kullanma hakkina sahip borclanma araglar: sahiplerinin vekaletle temsil
edilmesine de uygulamr.

4.14.5. BASK toplantismm yénetilmesi ve oylarm kullannnmailiskin bilgiler:
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Toplantilar, BASK tarafindan borglanma araci sahibi olmas: sart: aranmaksizin secilen
toplanti baskanindan, gereginde toplanti baskan yardimcisindan, toplant: baskanincabelirlenen

tutanak yazmanindan ve toplant: baskanimin gerekli gérmesi halinde oy toplama memurundan
olusan bir Toplant: Baskanlig: tarafindan yonetilir.

Toplantida hazir bulunanlar listesi igin Teblig’in Ek-1 no’lu ekindeki form kullanilir ve
toplantiya katulma hakki bulunanlarin katildiZinin tespitinden toplanti baskanhé: sorumludur.

Ihraccimin ve/veyailiskili taraflarin sahip olduklari bor¢lanma araclari, sahibine BASK
toplantilarinda oy hakki saglamaz ve nisaplarda dikkate alinmaz. Bu hususta sorumluluk toplant:
baskaninaaittir.

Toplantida, elektronik BASK toplantisinailiskin ditzenlemeler sakh kalmak kaydryla,el
kaldirma usulttyle oylama yapuilir.

Toplant: baskaninca, BASK’da gértigiilen tim hususlarin, sorulan sorularmn ve veriken
cevaplarin dzet olarak belirtilmesi; alman kararlarm ve her bir karar icin kullanilan olumlu ve
olumsuz oylarin sayilariminise acrk bir sekilde yazilarak gésterilmesi suretiyle Teblig’in Ek-3

numarali ekinde yer verilen icerige uygun bir Toplant: Tutanagi diizenlenir. Bu tutanak, Ihrac¢1
tarafindan Kamuyn Aydinlatma Platformu’nda tabi oldugu mevzuata uygun bigimde duyurulur.

BASK toplantilarinin yiiriitiilmesi ve kararlann Teblig’in Ek-3 numarali ekinde yer
verilen igeriZe uygun Toplanti Tutanaginagecirilmesiileilgili olarak burada belirtilmemis olan
diger tiim hususlarda, gerekli oldugu uygun diistiigti Slctide, Ihraccnin Genel Kurulunun Calisma
Esas ve Usulleri Hakkinda Ie Yonergesi’nde yer alan htiktimler kryasen uygulanir.

Toplant: tutanaginda Teblig’in 6 mci maddesinin dérdimncii frkrasu uyarinca
sahibine ey hakki saglamayanve nisaplarda dikkate alumayantutarlarailiskin bilgiye yer
verilecektir. Séz konusu tutarlar, nisaplarm hesaplanmasma hicbir suretle dahil
edilmeyecektir.

4.14.6. Elektronik ortamda yapilacak BASK’ailiskin esaslar:

BASKtoplantilannafiziki ortamda katiim miimiktin oldugu gibi, bunu tercih etmeyenler
igin, elektronik ortamdan katilim saSlanabilecektir. BASK’a elektronik ortamdan saglanacak
katilim koguilarma iligkin usul ve esaslara ihracginin yOnetim kurulu tarafindan yapilacak olan
gagrida yerverilir. BASK toplantisina katilabileceklerlistesi MKK tarafindan verilen listeye gre

yénetim kurulunca hazirlamr. Bu listenin MKK’dan alinmasina iliskin usul ve esaslar MKK
tarafindan belirlenir.

Elektronik ortamda yapilacak BASK toplantilarinda, uygun diistiigti dictide Anonim

Sirketlerde Elektronik Ortamda Yapilacak Genel Kurullara [liskin Yonetmelik htiktimleri de
kryasen uygulanir.

4.14.7. Diger BASK toplantilarmailiskin belirleme:

is bu sermaye piyasasi araci notunda yer alan hiikiimler haricinde BASK toplantis:
yapilmayacaktir.

4.14.8. Teminath menkul kiymetlere ve bir teminat iceren borglanma araclarmailiskin
bilgi:

ihracgmm, Kurulun III-59.1 sayil Teminath Menkul Kaymetler Tebliginde diizenlenen

teminath menkul krymet sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borclanma
araglarmm sahipleri, sahip olduklarit borclanma araglarm: ilgilendiren konularda,
ibragginin teminatsiz borglanma araci sahiplerinden ayri olarak kendi aralarinda (

teminath menkul kiymetler kendi arasmda ve herhangi bir surette teminat ile korunan
bor¢lanma araclar) ise kendi aralarinda olmak iizere ) Tertip BASK olustururlar.
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4.15. Borclanmaaraci ihraemailiskin yetkili organ kararlari:

Sirket yénetim kurulunun 05.03.2020 tarih ve 1978sayth toplantisinda; Sermaye Piyasasi

Kurulu'nun, BORCLANMA ARACLARI TEBLIGI II-31.1) ve ilgili diger mevzuat
cercevesinde;

1. Sirketimizin 600.000.000 (tigyiizmilyon) Tirk Lirasi'na kadar bir yil igerisinde farkl
vadelerde Tiirk Lirasi cinsinden yurt iginde halka arz yéntemi ve/veya halka arz
edilmeksizin nitelikli yatirrmcilara satulmak tizere finansman bonosu ve/veyatalvil ihra¢
edilmesine iliskin yeni bir ihrag limiti talebi ile Sermaye Piyasas: Kurulu’na basvuruda
bulunmasina,

2. Borglanma araci ihraci islemlerinin en iyi gayret aracilig: ile Gedik Yaturrm Menkul
Deferler A.S. tarafindan yapilmasina,

3. Borclanma araci ihracina iliskin aracilik faaliyetlerini Sirketimizin ytiriitecek olmas1
nedeniyle séz konusu borglanma araclarina iliskin aracilik faaliyetlerinin Sermaye

Piyasasi Kurulu’nun mevzuatina uygun olarak gergeklestirilmesine,

4, Olusabilecek olasi cikar catismalarmin ¢dztimtinde Sncelikli olarak yaturimci menfaatinin

gézetileceginin taahhiit edilmesine,

5. 600.000.000 Tiirk Lirasi’na kadar tertipler halinde borglanmaaraci ihraci igin Sermaye

Piyasast Kurulu ve diger merciler nezdinde gerekli basvurularin yapilmasina, ihrag tavani
igerisinde borglanma araci ihrag ve halka arzt kapsamindaher bir ihracin tutan, vadesi
ve faiz oranile diger tiim sartlarin belirlenmesi ve biitiin islemlerin yerine getirilmesi

igin Sirket Genel Miidtirligi’niin yetkilendirilmesine,

oy birligi ile karar verilmistir.

4.16. Halka arz edilecek borglanma araci tizerinde, borglanma aracmm devir ve

tedaviiliinii kisitlayici veya borclanma aracmmalanlarm haklarim kullanmasina engel

olacak kayitlarm bulunup bulunmadigina iliskin bilgi:

Halka arz edilecek borclanma araclarinin devrine ve serbestge tedaviil etmesine iliskin herhangi
bir kisitlama bulunmamaktadir.

Halka arz edilecek borclanma araglarmin tizerinde sahibinin haklarimin kullanmasina engel

olacak kay1t bulunmamaktadir.

5, HALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR
5.1. Halka arzm kosullani, halka arza iliskin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve

halka arza katilmak icin yapilmasi gerekenler

5.1.1. Halka arzm tabi oldugu kesullar:

Halkaarzin baslamasi Sncesinde Kurul haric, baska kisi veya kuruluslarin onayimin alinmasi veya
benzeri baz: sartlarin yerine getirilmesi gerekmemektedir. Diger taraftan, Gedik Yatirrm, halka
arzedilecek borglanma araglarimin ikinci el piyasada islem gérebilmesi igin BIAS Kotasyon

Yonergesi hiikiimlerine gére BIAS’a bagvuru yapmistir. Borglanma araclan BIAS’ta islem
gorebilmesi, BIAS Genel Miidtrlti3t’ntin kararina baglidir.
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Ihrac edilecek borglanma araclarmailiskin ISIN kodu Takasbank tarafindan tiretilecektir.

5.1.2, Halka arz edilen borglanma araclarmin tutar:

20.000.000 TL nominal deerde 89 giin vadeli finansman bonolari halka arz edilecektir.
Halka arza, 20.000.000.TL olan halka arz biiytiklugiinden fazla talep gelmesi durumunda
toplam halka arz miktari 30.000.000 TL nominal tutara kadar artirtlabilecektir.

5.1.3. Halka arz siiresi ile halka arza katidim hakkindabilgi

5.1.3.1. Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi:

Finansman Bonolari 2 — 3 Kasim 2020 tarihlerinde 2 is giinti stireyle talep toplamak suretiyle
halka arz edilecektir.

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

Borglanma araclarmin satigi; GEDIK YATIRIM tarafindan SPK’nin II-5.2 sayils Sermaye
Piyasas1 Araglarimin Satigi Tebligi’nin 14 tincti maddesinde tanmlanan “Sabit Fiyatla Talep
Toplama” yéntemi ile gerceklestirilecektir.

Bu halka arzda finansman bonosu satin almak isteyen bireysel yatirrimetlarin; halka arz stiresi

iginde ve isbu Sermaye Piyasasi Araci Notundabelirtilen basvuru yerlerine mtiracaat ederek
“Talep Formu”nu doldurmalart ve satin alacaklari finansman bonosunun nominal tutarim isbu
doktimanin 5.1.6 maddesine gére yatirmalari gerekmektedir.

Halka arzda talepde bulunan yurtigi bireysel yaturumcilarm Gedik Yatirim nezdinde hesaplarinin
bulunmas: gerekmektedir.

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

Talepte bulunacak yaturrmeuar, asagida belirtilen belgeleri talep formlarina ekleyeceklerdir:

a Gercek Kisi Yatrrrmeiar: Kimlik (niifus ciizdani veya siiriicti belgesi veya pasaport)
fotokopisi

a Tiizel Kisi Yaturmmeilar: imza sirkiilerinin noter tasdikli SrneZi, kurulus gazetesi, vergi
levhast ve ticaret sicili kay:t belgesi fotokopisi

Finansman Bonosu halka arzma basvuran yatirmceilar;

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S.

Genel Miidiltik

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

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

Talepte bulunmak isteyen yatrrimcilar, GEDIK YATIRIM’mtiim subeleri, telefon bankacili1
ve internet kanallan; www.gedik.com, Gedik Trader (Gedik Trader Web ve GedikTrader Mobil)
araciltgile talepte bulunmak ig¢in basvurabilirler.

Yatirimeilar, istedikleri takdirde, Talep Formunda almak istedikleri tutara iliskin bir alt simur

belirleyebilirler.
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5.1.4, Karsilanamayantaleplere ait bedeller ile yatirrmeilar tarafindansatis fiyatmmn
lizerinde Sdenen tutarlarm iade sekli hakkmdabilgi:

Dagitum listesinin GEDIK YATIRIM tarafindan onaylanarak kesinlesmesinin ardmdan,
teminat blokesi yéntemiyle basvuran yatuimcilarm almaya hak kazandiklan borclanma
araglarina iliskin Odemeler, yeterli tutarda teminatlarm bozdurulmasi suretiyle tahsil
edilecek, teminatlarin fazla kismi tizerindeki blokaj kaldilacaktir.

Bedelleri nakden pesin alinmig yatirmmeilara ise kargilanmayan taleplere iliskin bedel
iadeleri ile hak kazandiklari nema tutan ile birilikte dagitim listelerinin onaylandigi gtin
gerceklestirilecektir.

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

Finansman bonolarmm birim nominal deSeri 1.000 TL’dir. Minimum talep miktar: 1.000 TL
olacaktir. Minimum talep miktarindan sonraki talep araliklarmmn 1.000 TL ve katlan seklinde
olmasi sarttr. Talep edilebilecek azami finansman bonosunun miktan hakkinda herhangi bir

sinirlamada bulunulmamustu. Yatirumceilar, istedikleri takdirde Talep Formu’nda almak
istedikleri miktara iliskin bir alt sur belirleyebilirler,

5.1.6. Borglanma aract almak igin basvuru yapilacak yerler ile borclanma araci
bedellerinin édenmeyerive sekli ile teslim siiresi de dahil borclanma araglarmmnteslimine
iliskin bilgi:

a) Basvuru yapilacak yerler ile borclanma araci bedellerinin 6denme yeri ve
sekline iliskin bilgi:

Bono halka arzina basvuran yatirimcilar;

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLERAS.

Genel Miidtirliik

Ofis Park Maltepe Altaygesme Mah. Camli Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ Istanbul Tel: +90
(216) 453 00 00 Faks: +90 (216) 377 11 36

ve GEDIK YATIRIM’in tiim subelerine, telefon bankaciligi ve internet kanallan;
www.gedik.com, Gedik Trader (Gedik Trader Web ve GedikTrader Mobil) aracilii ile talepte

bulunmak igin basvurabilirler. Gedik Yaturim sube adreslerine asagida verilen linkten
ulasilabilecektir.

hittps://www.gedik.com/gedik yatirim/subelerimiz.aspx

Borglanma arac: bedellerinin 6denmeyeri;

Halkaarz edilecek borglanma araglarinin bedelleri talep toplamastiresi igerisinde asagidaki ézel
banka hesabina veya bu hesaba aktarilmak tizere GEDIK YATIRIM nezdinde bulunan yatirime1
hesabina yatirilacaktrr. TL DIBS, Gedik Yatirum likit fonu ve Gedik Yaturimmihrac etmis oldugu

TL cinsi finansman bonolarndan herbangibirinin blokaj: yoluyla talepte bulunan yatirmenarin
teminatlarinin bozdurulmasi suretiyle tahsil edilen tutarlar da sagidaki hesaba aktartlacaktir.

Gedik Yatirrm Menkul Degerler A.S

Tiirkiye ig Bankasi A.S.

Gebze Kurumsal/Koceeli Subesi

IBAN:TR740006400000124300037146

Borclanmaaract bedellerinin 6denme sekli;
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Yurtigi Bireysel Yatirmeilar:

Yurtici Bireysel Yatirmcilar agafida belirtilen Nakden Odeme, Kiymet Blokesi Yéntemiyle
Talepte Bulunma, segeneklerinden bir tanesini secerek nominal defer tizerinden talepte
bulunabilirler. Yatuwimeilarin talep ettikleri nominal deZeri dikkate alarak segecekleri 6deme

sekillerine gére ddemeleri veya gerekli tutarda likit fon, DIBS veya Gedik Yaturim’m ihrag etti8i
vadesi gelmemis finansman bonosu ve/veya tahvilleri bloke etmeleri gerekmektedir.

A. Nakden Odeme: Yurtici Bireysel Yaturmezlar talep ettikleri finansman bonolannailiskin
parasal tutarlar: yukarida verilen banka hesabima veya bu hesaba aktarilmak tizere GEDIK
YATIRIM nezdinde bulunan yatirimei hesaplarina nakden yatiracaklardir. Nakit éddemede
bulunan Yurtigi Bireysel Yaturumcilarin yatirdiklari tutar finansman bonolarinin hesaplarina
virman edilece$i tarihe kadar talepte bulunduklar: kurumun (GEDIK YATIRIM)cari faiz
oranlarmdan gecelik repo-mevduat islemlerinden degerlendirilmek suretiyle
nemalandirilacaktir.

B. Kiymet Blokesi Yéntemiile Talepte Bulunma: Yurtici Bireysel Yaturimcilar kendilerine ait
yatirrm hesaplarinda mevcut olan TL DIBS, Gedik Yatirim likit fonu ve Gedik Yatirimin ihrac

etmis oldugu TL cinsi finansman bonolari ve/veya tahvilinden sadece tek bir krymeti secerek
teminat géstermek sureti ile finansman bonosu talep edebileceklerdir. Yatirimeilar siz konusu
krymetler igin ayri ayri talep girebileceklerdir. Vadesi ve/veya kupon ddemesihalka arz basvuru
ve dagitim dénemine denk gelen TL DIBS’ler blokeye alinmayacaktir, Finansman bonosutalep

bedeli karsiliginda almacak blokaj tutarlari asagida gésterilen sekilde hesaplanacaktir.

Likit Fon Blokaji (talep edilen nominal deger tizerinden): Odenmesi gereken bedel / %97

TL DiBS Blokaji: Odenmesi gereken bedel / %90

Gedik Yatirmm ihrag ettigi tahvil blokaj: ; Odenmesi gereken bedel %100

Blokaj isleminde;

- Likit fonun giin igin fon kurucusutarafindan agrklanan altsfiyati,

-TL DIBS ve Gedik Yaturum’in ibrac etmis oldugu TL cinsi Tahvil blokaji icin Borsa Borglanma
Araclari Piyasasi, Kesin Alim-Satum Pazari’ndaki alis fiyatlari dikkate alinacaktir.

Teminat gésterilen fonlarin bozulmasinda fonun o giin igin ilan edilen katilma pay: alim fiyati,
TL DIBS ve Gedik Yatirm’in ihrac ettigi finansman bonolarmm bozdurulmasinda Borsa
Borclanma Araglari Piyasasi, Kesin Alim-Satim Pazari’nda piyasa kosullarina gore degisen

fiyatlar kullanilacaktir.

Teminat tutarlarmin hesaplanmasinda, kullanilan menkul kiymetin asgari adet, adet katlari ve
birim tutarlan dikkate almarak, teminat gdsterilen menkul krymet adedi asgari adedin altinda

kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kiymet igin belirtilen katlarin disinda bir adet
olugsmayacak sekilde yukar1 yuvarlama yapilabilecektir.

Dagitun listelerinin onaylanarak agiklandigi isgtinti, bu yOntemi tercih eden yatuumcilann
dagitum listelerine gére almay1 hak ettikleri tahvillerin bedeli, yatrrrmcilarin tercihlerine gére

bloke edilen degerleri Gedik Yatirym tarafindan re’sen nakde diniistiiriilerek dzel hesaba
yatirilacaktir.

Yurtici Kurumsal Yatirimeilar:

Kurumsal Yatirmmeilar’m talepte bulunmak igin talep formu doldurmalan gerekmektedir.
Kurumsal Yatirimeiar talep ettikleri iskontolu finansman bonolarmin bedellerini talep aninda

Sdemeyeceklerdir. Kurumsal Yatrimeilar almaya hak kazandiklar. finansman bonolarmin
bedellerini dagitim listelerinin onaylanmasindan sonra 15/06/2020 tarihinde saat 12:00’ye kadar
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yukarida verilen 6zel banka hesabima yatiracaklardit/6deyeceklerdir. Gedik Yatirim, talepte
bulunan Kurumsal Yaturimci’nmtalebini kabul edip etmemekte serbest olacaktir.

Kurumsal Yatirrimeilar dagitum listelerinin onaylanmasindan sonra almaya hak kazandiklari
tahvil bedellerini Sdemekten imtina edemezler.

b) Borclanma araclarmmteslimineiliskin bilgi:

Halka arz edilecek borglanma araclari, satis tamamlanmasim: miiteakip Sermaye Piyasasi

Mevzuati gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazinda kayden izlenmeye baslanacaktr.

5.1.7. Halka arz sonuclarinm ne sekilde kamuya duyurulacagi hakkindabilgi:

Halka arz sonuclan, Kurulun sermaye piyasasi araclarmin satisinailiskin diizenlemelerinde yer
alan esaslar gercevesinde dagitum listesinin kesinlestigi giinti takip eden iki is gtintt icerisinde
Kurul’un 6zel durumlarm kamuya acgiklanmasina iliskin dtizenlemeleri uyarinca kamuya
duyurulur.

5.1.8. Borglanma araclarmm én alm haklari, bu haklari devredilebilirli3i ve én alm

haklarin kulanilmamasi durumunda bu haklarin akibeti hakkinda bilgi:

Finansman bonolarmailiskin 6n alum hakki yoktur.

5.2. Dagitim ve tahsis plam

5.2.1. Satigin birden fazla iilkede ayni anda yapildigi durumlarda,buiilkelerden birinebelli
bir oranda tahsisat yapilnnssa bunailiskin bilgi ile her bir kategori bazmda halka arzda

yaturmeilara tahsis ve dafitim esaslari hakkindabilgi:

Borclanma araglarmin satisi sadece Tiirkiye'de yapilacaktir.

5.2.2, Halka arzda yatirmeilara tahsis ve dagitim esaslani hakkindabilgi:

GEDIK YATIRIMfinansman bonolarmin halka arzina iliskin olarak yaturmmeilar 2 (iki) gruba
aynilmislardir.

a. Yurtici Bireysel Yatirimeilar

Yurtdisinda isci, serbest meslek ve miistakil is sahipleri dahil Ttirkiye’de ikametgah sahibi gercek
ve tlizel kisiler ile yerlesmek niyeti ile bir takvim yili igerisinde Tiirkiye’de devaml: 180 giinden
fazla oturanlan (“Tiirk Paras: Kiymetini Koruma 32 Sayil: Karar”) ve asagida tanimlanan

Kurumsal Yatuimeilar diginda kalan tim gergek vetiizel kisilerdir. Bu kategorideki yaturumeular,
asgari 1.000 TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir.

b- Yurtici Kurumsal Yatirmeilar:

Yurtici kurumsal yatrmmeilar, Yatirm Fonlan, Ozel Emeklilik Fonlar, Menkul Kiymetler

Yatirim Ortakliklan, Risk Sermayesi Yatirrm Ortakhklan, Gayrimenkul Yatirim Ortakliklari,
Araci Kurumlar, Bankalar, Sigorta Sirketleri, Portféy Y6netim Sirketleri, Ipotek Finansmam
Kuruluslari, Emekli ve Yardim Sandiklari ile 17.07.1964tarihli ve 506 Sayili Sosyal Sigortalar
Kanunu Gegici 20. Maddesi wyarmca kurulmus olan Sandiklaridir. Bu kategorideki yatumcilar
asgari 1.000 TL nominal tutarda talepte bulunabileceklerdir.
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Tahsisat Esaslari:

Thrag edilecek finansman bonolarinin ; Yurtici Bireysel Yaturumcilar ve Yurtic¢i Kurumsal
Yatuumeilara yénelik belirlenen tahsisat oranlan asafidaki sekildedir.

- 12.000.000 TL nominal tutardaki (%60) kismi Yurtigi Bireysel Yaturimerlara,
- 8.000.000 TL nominal tutardaki (%40) kism1 Yurtici Kurumsal Yaturimcilara,

gerceklestirilecek satislar igin tahsis edilmistir.

Talep toplamasiiresi sonunda, belirli bir yatirimci grubuna tahsis edilen tutan: kargilayacak
miktarda talep gelmemis ise, o gruba ait tahsisatm kargilanmayan kismi GEDIK YATIRIM
tarafindan diger yatirume: grubuna aktarilabilir.

Talep toplama stiresi sonunda, isbu doktimanda ilan edilen tahsisat oranlari talep toplama
neticesinde GEDIK YATIRIM tarafindan dedistirebilecektir. Tahsisat _oranlarmdaki
degisikliklerde Sermaye Piyasasi Kurulu’nun If-5.2 sayih "Sermaye Piyasas: Araclarmmn
Satis1 Tebligi" nde yer alan esaslara uyulacaktr.

Talep toplamastiresi sonunda, yurt igi bireysel yatirimci grubunatahsis edilen tutar karsilayacak
kadar talep gelmis olsa dahi, belirlenen tahsisat orannda kaydirma yapilabilecektir. Kaydirma
yapilabilecek tutar, her bir yaturimei grubu icin izahanemedebelirtilen tutarin, %20’sinden daha
fazla olmayacaktir.

Satis siirecinde yatirumc: talebine bagli olarak ihrac tutar1 30.000.000 TL’ye kadar
artirilabilecektir. Thracin 30.000.000 TL’ye kadar arturilmasi durumunda ihrag edilen finansman
bonolarumn halka arzina iliskin isbu sermaye piyasasi araci notunda belirtilen esaslar
gercevesinde yatirrmcilardan gelen talep dikkate almarak ve ilgili mevzuat hiiktimlerine sadik
kalmarak GEDIK YATIRIM tarafindan tespit edilecek tahsisat esaslari gercevesinde
dagrtilacaktir.

Dagrtm Esaslari:

Talep toplama yoluyla satis yontemindetalep stiresi sonundabelirli bir yatirimci grubunatahsis
edilen tutari kargilayacak miktarda talep gelmemis ise, o gruba ait tahsisatm karsilanamayan
kismi diger gruplara aktarilabilir.

Diizenlenen talep formunda, Sermaye Piyasasi: Kurulu’nun II-5.2 sayili "Sermaye Piyasasi

Araglarmin Satis: Tebligi” ekinde yer alan talep formunda bulunmasi gereken asgari bilgilerin
doldurulmus olmasi zorunludur. Bu bilgiler eksik olan yatirimeiartn talepleri ve bireysel
yatuumeilarm TC Kimlik Numarasin igermeyen kayitlar iptal edilerek dagitima dahil
edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kayrtlar talep listelerinden gikariidiktan sonra
daSitim islemi asaSidaki sekilde ger¢eklestirilecektir:

Yurtici Bireysel Yatirimcilara Dagitum:

Oransal dagitim yéntemine gore yaprlacaktyr. [Ik asamada, yeterli olmasi halinde tim Yurtigi
Bireysel Yaturmezlara 1.000 TL nominal deer dagitilacaktrr. Daha sonra Yurtici Bireysel
Yatuumeilar icin kalan nominal tahsisat miktarmin, tahvilin kalan nominal talep miktarina
béliinmesi ile "Arzin Talebi Karsilama Oram" bulunacaktir. Bulunan "Arzin Talebi Karsilama

23

 



Oran" her bir yurtici bireysel yatirumemin kargilanmayan kisisel talebi ile garpilacak ve 1.000
TL ve katlari geklinde dagitilacaktir. Ancak, talep eden bireysel yatirumcilarin sayisi nedeniyle

her bir yaturmct icin 1.000 TL nominal degerin karsilanamamasi durumunda, dogrudan “Arzin
Talebi Kargilama Oram” kullanilacaktu. Yurtici bireysel yatirumcilara tahsis edilen tutar igin
yeterli talep gelmemesi durumunda, bu islemlere gerek kalmaksizin talepte bulunan biittin yurti¢i
bireysel yaturimeilarin talepleri kargilanacaktir.

Yurtigi Bireysel Yatirimeilar icin oransal dagitrm kullanilacaSindan herhangi bir miikerrer
taramaislemi yapilmayacaktir.

Yurtici Kuramsal Yatirnmeallara Dagitim:

Yurti¢i Kurumsal Yatirimelar igin oransal dagitim kullanilacagindan herhangi bir miikerrer
tarama islemi yapilmayacaktir. Ilk asamada tiim Kurumsal Yatirimcilara yeterli olmasi halinde

1.000 TL nominal deger dagitilacaktir. Daha sonra Kurumsal Yatirimeilar i¢in kalan nominal

tahsisat miktarinin, tahvilin kalan nominal talep miktarina biltinmesiile "Arzim Talebi Karsilama

Oram" bulunacaktir. Bulunan "Arzin Talebi Karsilama Orani" her bir kurumsal yaturimeimm
karsilanmayan talebi ile garpilacak ve 1.000 TL ve katlar: seklinde dagitilacaktur. Talep eden

yurtici kurumsal yaturimcilarin sayisi nedeniyle her bir yatirmc: icin 1.000 TL nominal degerin
kargilanamamasi durumunda, dogrudan "Arzin Talebi Karsilama Oram” kullanilacaktir. Yurtici
kurumsal yatirumcilara tahsis edilen tutar igin yeterli talep gelmemesi durumunda, bu islemlere

gerek kalmaksizin talepte bulunan yurtici kurumsal yatirimeiarin talepleri karsilanacaktir.

Ancak,nihai olarak her bir Kurumsal Yaturimci’yaverilecek tahvil miktarma GEDIK YATIRIM
tarafindan karar verilecektir.

Tim yatirrme: gruplarina dagitim yapilirken, dagitim sonucu ortaya gikan miktarlar alt simir
koyan yaturimoilar agisindan gézden gegirilecek, ortaya cikan miktarm bu alt simumm altinda

kalmasi halinde yaturimci istegine uygun olarak listeden cikarilacak ve bu miktarlar tekrar
dagitimatabi tutulacaktir.

Yatirimci gruplarina belirtilen yOntemlerle dagitum yapilirken, hesaplamalarda ktisurat ortaya
gikmasindan dolay1 dagitim: yapilamayan tahviller, talebi tamamen karsilanamayan yatirimeilar

arasinda Gedik Yatirim’in uygun gérdiigti sekilde dagitilacaktir.

Gedik Yatirim,talep toplamastiresinin bitimini izleyen is gtinii igerisinde dagitim listelerini, her
bir tahsis grubu igin ayn ayn kesinlestirecek olup, s6z konusu satig sonuglari ve dagitim listeleri

talep edilmesi halinde SPK ve BIAS’a génderilecektir.

Gedik Yatuim karsilanan taleplere iliskin finansman bonolarimm kayden teslimini, Merkezi
Kayit Kurulugu A.S. dtizenlemeleri cergevesinde, satis sonuglarmm KAP’ta ilan edilmesini

takiben vade baslangic¢ tarihinde (04/11/2020) yerine getirecektir.

5.2.3. Talepte bulunan yatirimcilara, halka arzdan aldiklari kesinlesmis borglanma aract

miktarmun bildirilmestireci hakkmdabilgi:

Halka arzdan almaya hak kazarilmis boglanma araci miktarlan, dagitim listelerinin GEDIK
YATIRIM tarafindan onaylandig giin, GEDIK YATIRIM tarafindan yatirmeilara

bildirilecektir.

Bildirimden dnce séz konusu borglanma araglan isleme konu edilmeyecektir.
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5.3. Borglanma aracimin satis fiyati veya fiyatm tespit edildigi/edilecegi yéntem ile nihai
fiyatm kamuya agiklanmasiireci:

thraca konu olan finansman bonolarmin faiz oram ve bu orana iliskin hesaplama yéntemi isbu
doktimanin 4.11. maddesinde yer almaktadir.

89 giin vadeli finansman bonosunun yillik basit faiz orani % 12,00, yillik bilesik faiz oram %
12,56, 1 TL nominal tutarl: finansman bonosuigin fiyats ise 0.97157 TL’dir

1,000 TL nominal degerli bir bononun Satis Fiyati: asaéidaki formtille hesaplanarak ve virgtilden
sonra 2 haneye yuvarlanmustir. 1.000 TL nominal degerli finansman bonosunun fiyati 971,57
TL’dir.

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

 

 

   

Bono Faiz Oran (Basit) BO

Vadeye Kalan Giin Sayisi T

Bono Fiyati BF
 

5.4, Aracik Yiiklenimi ve Halka Arza Aracihk

5.4.1. Halka arza aracihk edecek yetkili kurulus hakkinda bilgi:

Halka arz, ihracci kurulus GEDIK YATIRIMtarafindan yapilacaktr.

5.4.2. Halka arzin yapilacagsiilkelerde yer alan saklama ve 6deme kuruluslarmm isimleri:

Halka arz Tiirkkiye’de gerceklestirilecek olup, saklama ve deme kuruluslan, Merkezi Kayit

Kurulusu A. §. fle Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.S.’dir.

5.4.3. Aracihk tiirii hakkindabilgi:

Gedik Yatirim tarafindan ihrag edilecek en cok 600.000.000 TL nominal deSerli bono ve/veya
tahvillerin SPK'nmn onayladigi ihrage: bilgi doktimanimin ilgili Teblige uygun olarak ilanindan
itibaren; 1 yil stireyle, farkh dzelliklerde, farkli satis yntemleri ile ve en iyi gayret araciligi
ile satigma Gedik Yatinin tarafindan aracilik edilecektir. Thracci kurulus ve araci kurulus
ayni oldugundan bu yéntem kullanilmak zorundadir.
 

 

 

 

Yiiklenimde Bulunulan Yiiklenimde Bulunulmayan

Borclanma Araclarmmin Borglanma Araclarimin

Yetkili Olusturul- Arachim Nominal Halka Arz Nominal Halka Arz

Kurulus mussa Tirii Degeri Edilen Degeri (TL) Edilen
Konsorsi- (EL) Borclanma Borglanma

yumdaki Aracina Orani Aracina Oran

Pozisyona (%) (%)

Gedik - En fyi - - 600.000.000 100
Yatrim Gayret

Menkul

Degerler

AS.        
 

5.4.4. Aracihk ve yiiklenim sizlesmesi hakkindabilgi

GEDIK YATIRIM,borglanma aracimn ihracina. aracilik islemlerini 05/03/2020 tarih ve 1978
sayili yonetim kurulu kararinda da belirtmis oldugu gibi hem thracg: hem de yatirm kurulugu
sifatim: tasimasi nedeniyle cikar catismasi olusmamasi amaciyla gerekli Snlemleri alarak ve
olugabilecek cikar catigmalarmm cdziimiinde ise 6ncelikli olarak yatirrmci menfaatini gézeterek
yiirtitecektir. Bu nedenle, ayrica aracilik sézlesmesi diizenlenmemistir.
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5.5. Halka arzailiskin olarak ihragemin ddemesi gereken toplam ve halka arz edilecek
borcglanmaaract basina maliyet:

Ihrag edilecek olan 20.000.000.-TL nominal degerli finansman bonolan icin katlanilacak toplam
tahmini maliyetler asagidaki gibidir:

 

 

 

 

 

Ucret ve Diger Matliyetier Baz Alinacak Deger Sabit/Oransal Tutar (TL)

* : . Vadeye Gore1SPK Kayit Ucreti Nominal Tutar Dedigen Oransal 10.000

MKK Uereti (BSMV Dahil)? Nominal Tutar Oransal/Tavant 3.242
Asarsa Sabit

Takasbank ISIN Kodu 5 131
BIST Kotasyon Uereti [0 ~ 50.000,000 . Oransal/Tavan:
TL ibrag tutari araligs igin 4.940 TL] Nominal Tutar Asarsa Sabit 4121
TOPLAM 17.494
       
' SPK kayrt ticreti vadesi 180 gtine kadar olanlar igin onbinde bes
? Thrag edilen nominaltutar tizerinden %0,01 (onbindebir) ve tist limit 3.242 TL dir. Ayrica kupon ddemesi veitfa tarihlerinde
édenen kupon veitfa bedeli tizerinden %0,005 (ytizbinde bes) ilave ticret ddenecektir.
3 Takasbankticreti 1 yildan kisa vadeli borglanmaaraglariicin 125 TL+ BSMV ’dir.

Ihrag edilecek finansman bonolarim icin toplam tahmini maliyetin 17.494 TL olmasi
beklenmekte olup,ilgili tutar nominal ihrag tutarmim yaklasik %0,08747’ne tekabiil etmektedir.
Halka arz edilecek 1.000 TL nominal degerli her bir finansman bonosunun basina dtigecek
maliyet ise yaklasik 87,47 TL olarak hesaplanmaktadir.

Talep gelmesi durumunda ek satis olarak planlanan 10.000.000 TL nominal tutarl: finansman
bonolartile birlikte ihra¢ biiytikligti 30.000.000 TL’yeulastig: kogulda tahmini maliyet nominal
ihrag tutarmin %0,074987i oraninda gerceklesecektir.

5.6. Talepte bulunan yatirnmemm ddeyecegi maliyetler hakkmdabilgi:
Borglanma araglarma iliskin vergilendirme esaslar1 igshu Sermaye Piyasasi Araci Notunun

**Borclanma Araclar ile [gili Vergilendirme Esaslan’’ baslikh 9. maddesindebelirtilmistir.

Yatirimeslardan isbu borclanma araglarinin halka arz ile ilgili olarak komisyon veya masraftalep
edilmeyecektir.

6. BORSADA ISLEM GORMEYEILISKIN BILGILER

6.1. Borglanma araclarmm borsada islem gérmesine iliskin esaslar ile islem girme
tarihleri:

Halka arz edilen borglanma araclarimin satigi tamamlandiktan sonra, Borsa Istanbul Bor¢lanma
Araglan Piyasasi Kesin Alim Satirm Pazarinda igslem gérmesi beklenmekte olup, bu husus, nihai
olarak BIAS Genel Miidtirlugii’niin kararina badlidiy.

6.2. Borsada islem gérecek olan borslanma araglarmm hangi durumlarda islem
sirasinm kapatilabilecegi hakkindabilgi:

SPK ve BIAS Mevzuatininilgili htiktimleriyle belirlenen yiiktimliiltikleri yerine getirmeyen veya
BIAS Kotasyon Yonergesi’nin 29’uncu maddesinin (1)a,b,c, ¢, d, e, f, bentlerindeki durumlarm

olustugu sirketlerin ihrac ettiZi ve Borsa’da islem géren borclanma araclan, BIAS Genel

Miidtirligi’niin kararryla gegici veya stirekli olarak borsa kotundan crkarilabilir.

BIAS Yénetim Kurulu, gerekli gérdtigti hallerde, gikarma kararindan Once ihragei kurulugu

durumudiizeltmesiicin sire vererek uyarabilir.
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6.3. Ihracgmm daha dnce ihrag ettigi pay hari¢ sermaye piyasasi aracglarinm islem

gérdtigii borsalara iliskin bilgi:

Halen tedaviilde bulunan borclanma araclarmm toplami 130.401.000 TL’dir.

 

 

 

       

Nominal oes
SIRASI Satis Tutari Halka Arz Tarihi Vade Basangie Vade Bitis

Tarihi Tarihi
(TL)

Vade

Satis 1 142 Gin 37.500.000 11-12.06.2020 15.06.2020 04.11.2020

Satis 2 364 Giin 44.296.000 13.07.2020 13.07.2020 12.07.2021

Satis 3 184 Gin 48.605.000 16-17.07.2020 20.07.2020 20.01.2021 
 

Sirketin ihrag ettigi finansman bonolam, Borsa Istanbul Bor¢lanma Araclari Piyasasi Kesin Alum
Satum Pazarinda islem gérmektedir.

6.4. Piyasa yapici ve piyasa yapicihgin esaslart:

Yoktur.

7, GARANTI HUKUMLERI VE GARANTORE ILISKIN BILGILER

Yoktur,

8. DIGER BILGILER

8.1. Halka arz stirecinde ihraccrya damsmanhkyapanlar hakkindabilgiler:

Yoktur.

8.2. Uzman ve bagimsiz denetim raporlart ile iigiincii kisilerden almanbilgiler:

Gedik Yatirim, Sermaye Piyasasi Araci Notunda ticiincti kisilerden saglanan bilgilere yer verdigi
durumlarda, bilgileri aynen aldigim, bildigi veya ilgili tigtincti kisilerin yayimladig: bilgilerden

kanaat getirebildigi kadariyla agiklanan bilgileri yanlis veya yaniltict hale getirecek herhangi bir
eksikligin bulunmadigini beyan eder.

Finansal Tablo ve Bagimsiz Denetim Raporlart béltimiinde, Arkan Ergin Uluslararas: Bagimsiz
Denetim A.S. ve Ak Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik A.S.’den alinan

bilgilere ve raporlara yer verilmis olup, s6z konusubilgiler kendilerinden alindigi sekilde aynen
kullaniimistir.

Sirketin, 30.06.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finansal raporlar. hem www.kap.org.tr

hem de www.gedik.com adresinde incelemeye acik bulunmaktadir.

thragg: bilgi doktimaninda Faaliyet Hakkinda Bilgiler Béliimii’nde yer alan veriler BIAS, TSPB
ve benzeri kurumlardan alinarak aynen yer verilmistir.
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Igbu Sermaye Piyasas: Araci Notunda, derecelendirme notlar: hakkinda yer alan. bilgiler
Derecelendirme Kurulugu tarafindan hazirlanan raporlardan faydalamlarak hazirlanmistir.
GEDIK YATIRIM,ilgili tigtincii kisilerin yaymladigi bilgilerden kanaat getirebildigi kadartyla,
aciklanan bilgileri yanlis veya yaniltic: hale getirecek herhangi bir eksiklidin bulunmadigim

beyan eder. GEDIK YATIRIM, JCR Avrasya Derecelendirme A.S. tarafindan belirlenen
derecelendirme notlarim aynen aldigimi beyan eder. Derecelendirmesirketine asaSidaki internet
adresinden ulagilabilir: www.jcrer.com.tr

Isbu borclanma araclarinailiskin sermaye piyasasi araci notunun hazirlanmasmda, bafimsiz

denetim kuruluslarinca hazirlanmis raporlar ve saglanan verilerden yararlanilmistir.

Sirketin 30.06.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finarisal tablolarmin bagimsiz denetimini

gergeklestiren kurulusun unvani ve baSimsiz denetim gériisii asagida verilmektedir.

 

 

  

 

    
 

  

 

 

 

siz Denetim Kurulus rumihr Ortak,
oe he : a _ Basdenetgi:

30.06.2020 Stimer Sokak Maslak Office Eray Yanbol

Building No:4, Kat-2, 34485

Sisli/istanbul
31.12.2019 j|Arkan Ergin Uluslararasi Bagimsiz Denetim Siimer Sokak Maslak Office Eray Yanbol

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

Sisli/istanbul
31.12.2018 jAk Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci [Yakuplu Mahallesi Hiuriyet Erkut Yavuz

Mali Miisavirlik A.S. [Bulvari Plaza Yakuplu Kat-3

INo:30, 34524
[Beylikdiizti/istanbul     

Arkan Ergin Uluslararasi Bagimsiz Denetim A.S.’nin 30.06.2020 ve 31.12.2019 ve Ak

Bagmmsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik A.S.’nin 31.12.2018 dénemleri
finansal tablolarima iliskin bagimsiz denetim goriisleri asagida verilmektedir:

30.06.2020 tarihli finansal tablolara iliskin gériisii

Gedik Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi ve Bagh Ortakliklan’nin ("Grup") 30 Haziran
2020 tarihli ilisikteki ara dénem konsolide finansal durum tablosunun ve ayni tarihte sona eren

alt: aylikk dénemine ait konsolide kar veya zarar ve diger kapsaml: gelir tablosunun, konsolide
ézkaynak degisim tablosunun ve konsolide nakit akig tablosu ile diger ajiklayic: dipnotlarmm
("ara dénem finansal bilgiler") smirk: denetimini yiiriitmtis bulunuyoruz. Simurli denetimimize
gore ilisikteki ara d6nem konsolide finansal bilgilerin, Sirket’in tim dnemli yénleriyle, TMS 34

"Ara Dénem Finansal Raporlama" Standardina uygun olarak hazirlanmadigi kanaatine

varmamuza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi ¢ekmemistir.

31.12.2019 taribli finansal tablolarailiskin giriisit

Gedik Yatirm Menkul Degerler A.S. (Sirket) ve Ba&li Ortakliklarmin (hep birlikte Grup olarak
anilacaktir) 31 Aralik 2019 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile ayn: tarihte sona eren
hesap dénemineait; konsolide kar veya zarar ve diger kapsamhigelir tablosu, konsolide é6zkaynak
deSisim tablosu ve konsolide nakit akis tablosu ile 6nemli muhasebe politikalarnim dzeti de dahil
olmak tizere finansal tablo dipnotlarindan olusan finansal tablolarimdenetlemis bulunuyoruz.

Goriistimtize gGre ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralik 2019 tarihi itibanyla
konsolide finansal durumunu ve ayni tarihte sona eren hesap dénemine ait konsolide finansal
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performansini ve konsolide nakit akislarum, Tiirkiye Muhasebe Standartlarina (TMS'lere) uygun
olarak tim Gnemli yénleriyle gergeSe uygun bir bicimde sunmaktadir.

31.12.2018 tarihli finansal tablolara iliskin gériisii

Gedik Yaturim Menkul Degerler A.S. (Sirket) ve Bagli Ortakhiklarmin (hep birlikte Grup olarak
anilacaktir) 31 Aralik 2018 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile ayni tarihte sona eren

hesap dénemineait; konsolide kar veya zarar ve diZer kapsamli gelir tablosu, konsolide ézkaynak
deSisim tablosu ve konsolide nakit aks tablosu ile Gnemli muhasebepolitikalarmin dzeti de dahil

olmak tizere finansal tablo dipnotlarindan olusan finansal tablolarm: denetlemis bulunuyoruz.

GGrlisiimtize gore ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralik 2018 tarihi itibarryla

konsolide finansal durumunu ve ayn tarihte sona eren hesap dénemineait konsolide finansal
performansin ve konsolide nakit akislarim, Ttirkiye Muhasebe Standartlarina (TMS'lere) uygun
olarak tiim Gnemli ydnleriyle gercege uygun bir bicimde sunmaktadir.

GEDIK YATIRIM’m son iki yilhk finansal tablolan hem www.kap.govtr hem de
www.gedik.com adresinde incelemeye agik bulunmaktadir.

8.3. Varsa ihragg veya ihrag edilen borglanma aracma iliskin derecelendirme notu
hakkindabilgi:

2013 yili Mart ayinda uluslararasi kredi derecelendirme kurulugu JCR Eurasia Rating tarafindan
Gedik Yaturim’ailiskin kredi derecelendirme caligmasi yapilmistir. Calisma 29 Mayis 2013 ve
02 Nisan 2014, 7 Nisan 2015, 30 Mart 2016, 30 Mart 2017 ve 4 Nisan 2018 tarihlerinde yeniden

gézden gegirilmistir. 11 Nisan 2019 tarihindeki gézden gecirmeye giére JCR, GEDIK

YATIRIM’in konsolide yapisr’'nin gézden gegirilmesi siirecinde; uzun Vadeli Ulusal Notunu
“AA- (Trk)”seviyesinden “AA (Trk)”seviyesine revize etmis, gériintimtinti ise “Stabil” olarak
belirlemistir. Uluslararas: Yerel ve Yabanci Para cinsinden uzun vadeli notlarim ise “BBB-“
olarak gértiniimlerini ise “stabil seviyesinden *negatif” seviyesine revize etmistir.

Uzun Vadeli Ulusiararas: Yabane: Para Notu : BBB- /(Negatif gdrtintim)

Uzun Vadeli Uluslararas: Yerel Para Notu : BBB-/(Negatif gériintim)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : AA (Trk) /( Stabil gériintim)

Uzun Vadeli Ihrag Notu > AA (Trk)
Kisa Vadeli Uluslararasi Yabanci Para Notu : A-3 /(Negatif gériintim)
Kisa Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu : A-3 Negatif goriintim)
Kisa Vadeli Ulusal Notu : A-1+(Trk)/(Stabil gdrtintim)
Kisa Vadeli thrag Notu > A-i+ (Trk)
Desteklenme Notu : 2

Ortaklardan Badimsizhk Notu : AB

Derecelendirme kurulusu tarafindan verilen notlarin ne anlama geldigi hakkinda agiklama
agagidaki tablod: Imaktadir;  
 

   

 

 
 

        Geriddeme. apasitest
 

En yiiksek: Mevcut
yukimliltklerini yerine
getirmede en yiiksek

kapasiteye sahiptir.
ft

AAA (Trk) A-l+ (Trk) AAA Acl+
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AA+ (Trk) A-1+ (Trk) AAt+ A-I+
Cokyiiksek: Mevcut

yiiktimliltiklerini yerine
getirmede cok yiiksek

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

AA(Tri) Ack (Tr) AA: Aclt

2 A+ (Trk) A-l (Trk) At A-l

3 Yiiksek; Meveut

& yiikiimliitiklerini yerine
3 AB A (Trk) A-l (Trk) A Act getirmede yiksek

5 kapasiteye sahiptir.

5 Ae (Tr) Ael (Trl) A Al

& Yeterli seviye: Mevcut

= BBB+(Tr) A-2 (Trk) BBB+ Ae2 finansal
yikiimliliklerini

kargilamadayeterli

B kapasite seviyesi.

2 BBB(Trk) A-3 (Trk) BBB A3 Bununiabirlikte, bu
kapasitenin, diger

yliksek derecelerle
kryaslandiginda, gelecek

BBB- (Trk) A-3 (Trk) BBB- A-3 dénemlerde azalma

ihtimali daha fazladi.          
9, BORCLANMA ARACLARI ILE iLGILI VERGILENDIRME ESASLARI

a) Tam Miikellef Gergek Kisi

Faiz Kazanc

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrac olan 6zel sektér tahvil ve bonolarmdan elde edilen faiz
kazanclari igin Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 6009 sayilt Kanun ile degistirilen Gegici 67 nei
maddesi ve 23.05.2020 tarihli 2569 sayui Cumhurbaskani karar1 uygulanmaktadir. Buna
gore, tam miikellef gergek kisilerin bu kapsamdaeldeettikleri faiz gelirleri, iskeme aractlik eden
banka ve araci kurumlarca %10 oranmda stopaj yapilarak vergilendirilir. Finansman bonolar:
igin stopaj orant 23.05.2020 tarih ve 2569 sayrh Cumhurbaskani Karanile %15 olarak

belirlenmistir. Yapilan stopaj nihai vergidir. Bu sebeple, faiz geliri elde eden tam miikellef
gergek kisiler tarafindan bu gelirleri igin ayrica yillk beyanname verilmez, baska gelirleri igin

verilecek beyannameye de dahil edilmez. GVK Gecici 67 nci maddeye gére tevkifata tabi tutulan

faiz gelirlerinin ticari faaliyet kapsaminda elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazang
hiikiimlerine gére vergilendirileceginden, ticari kazanglarla ilgili olarak verilen beyannameye
dahil edilirler ve GVK Gecici 67 nci madde hiikmti geregi tevkif suretiyle ’denmis olan vergiler

beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir:

Almm-Satum Kazaner

01.01.2006 tarihinden sonra ihra¢ olan dzel sektér tahvil ve bonolarindan elde edilen alim-satim

kazanglari GVK’nin Gegici 67 nci maddesi ve 23.05.2020 tarihli 2569 saykh Cumhurbaskani
karari kapsaminda deger artis kazanci olarak %10 orammnda tevkifata tabidir. Finansman
bonolart igin stopaj orani 23.05.2020 tarih ve 2569 sayzh Cumhurbaskani Karariile %15
olarak belirlenmistir. Tevkifat, deSer artis kazancina aracilik eden banka ve araci kurumlarca

yapilir ve nihai vergidir. Dolayisryla tam miikellef gercek kisi yaturumcilarm bu kapsamdaki
kazanci icin ayrica yuk beyanname diizenlenmez, diger gelirleri igin verilecek beyannameye de
bu gelirler dahil edilmez.
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GVKGegici 67 nei maddeye gire tevkifata tabi tutulan alim - satrm kazanclarmmticari faaliyet
kapsaminda elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazang hiiktimlerine gire
vergilendirileceginden, ticari kazanglarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilirler ve
GVK Gecici 67 nci madde hiikmli geregi tevkif suretiyle Sdenmis olan vergiler beyannamede
hesaplanan vergiden mahsup edilir.

b) Dar Miikellef Gercek Kigi

Faiz Kazaner

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrac olan dzel sektér tahvil ve bonolarmdan elde edilen faiz
kazanglarinm vergilendirilmesi, gelire aracilik banka ve araci kurumlar tarafindan yaptlir. Dar
miikellef gercek kisilerin bu tir gelirleri 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren %10 oraninda stopaja
tabidir ve stopaj nihai vergidir. Finansman bonolar1igin stopaj orani 23.05.2020 tarih ve 2569

sayil, Cumhurbaskani Karanile %15 olarak belirlenmistir. Bu sebeple,faiz geliri elde eden
dar miikellef gercek kisiler bu gelirleri icin ayrica beyanname vermezler.

Diger taraftan mukimlik belgesi bulunan dar mtikellef gergek kisilerin mukimi olduklantilkeile
Tiirkiye Cumhuriyeti (T.C.) arasinda imzalanmis “Cifte Vergilendirmeyi Onleme Anlasmasi
(CVOA)varsa ve bu anlasmada sz konusu tahvil ve bono faiz kazanci igin istisna veya daha
dtistik bir vergi orami Sngériilmiis ise isleme aracilik eden banka ve arac: kurumlarca bu
hiiktimlerin uygulanmas: gerekeceZinden, yaturume: tarafindan bu anlasmaya bakilmalidir.

Alum-Satum Kazanci

01.01.2006 tarihinden sonra ihrag olan 6zel sektér tahvil ve bonolarmdan elde edilen alim-satim
kazanglari GVK’nin Gecici 67 nci maddesi kapsamunda degerartis kazanci olarak %10 oraninda
tevkifata tabidir. Finansman bonolari icin stopaj orany 23.05.2020 tarih ve 2569 sayih
Cumhurbaskani Karart ile %15 olarak belirlenmistir. Tevkifat, deger artis kazancina aracilik
eden banka ve araci kurumlarca yapilir ve nihai vergidir. Alum — satim kazanci elde eden dar
miikellef gergek bireysel yaturimcilarin bugelirleri igin ayrnica beyanname diizenlenmez, dider

gelirleri icin verilecek beyannameye de bu gelirler dahil edilmez.

Diger taraftan mukimlik belgesi bulunan dar mtikellefgergek kisilerin mukimi olduklan tilke ile
T.C. arasinda imzalanmis CVOA varsa ve bu anlasmada séz konusu tahvil ve bono alum — satm
kazanci igin istisna veya daha diistik bir vergi oram Sngériilmtis ise isleme aracilik eden banka
ve aract kurumlarca bu hiikiimlerin uygulanmasi gerekeceSinden, yatirumc: tarafindan bu
anlasmaya bakilmalidir.

c) Tam Miikellef Tiizel Kisi ve Kurumlar

Faiz Kazanci

Tam miikelleftiizel kisiler tarafindan 01.01.2006 tarihindenitibaren ihrac olan dzel sekt6r tahvil
ve bonolarindan elde edilen faiz gelirleri GVK Gegici 67 nci maddesi kapsaminda vergi
tevkifatina tabi olup, vergi orant geliri elde eden tiizel kisili3in veya kurumun hukuki yapisina
goére degisecektir. Buna gére, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) sermaye sirketi olarak
belirtilen tiizel kisiler, SPK’nmdtizenleme ve denetiminetabi fonlar, mtinhasiran menkul krymet
ve diger sermaye piyasasi araci getirileri ve deSer artis kazanclari elde etmek ve bunlara bagi
haklan kullanmak amactyla faaliyette bulunan miikelleflerden Sermaye Piyasas: Kanunu’na gére
kurulan yatirim fonlari ve yatirim ortakliklan ile. benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi’nca
belirlenenler igin tevkifat oram %0, bunlarin digmda kalanlar icin %10 olarak uygulanmaktadir.
Bu kapsamdaki faiz gelirleri icin;
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- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Béliinmtis Komandit Sirketler
%0,

- Sermaye Piyasasi Kanunu’na gére kurulan Menkul Krymet Yatirim Ortakliklari %0,

- Sermaye Piyasasi Kanunu’na gére kurulan Menkul Kiymet Yatirim Fonlari %0,

- Emeklilik Yatirim Fonlari %0,

- Borsa Yatirim Fonlan %0,

- Konut Finansman Fonlari %0,

- Varlik Finansman Fonlan %0,

- Yukarida Sayilanlar Disinda Kalan Kurum ve Kuruluslar %10

oranda vergi tevkifatina tabi tutulur.

Tam miikellef kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazancina dahil edilir ve yukanda
belirtilen yaturrm fonlart ve ortakliklari hari¢ %20 oraninda kurumlar vergisine tabi tutulur. Bu
kapsamdaki kazanglar icin GVK Gecici 67 nci madde hiikmii gereSi tevkif suretiyle 6denmis
olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan vergiden mahsupedilir.

Diger taraftan, dzel sektér tahvil ve bono faizi elde eden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
(BSMV)miikellefi kurumlarm, bu gelirleri tizerinden %5 oraninda BSMV hesaplamalari gerekir.

Ahm — Satu Kazanci

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olan dzel sektér tahvil ve bonolarindan elde edilen alum-
satim kazanclari deger artis kazanci olarak GVK Gecici 67 nci maddeye gire tevkifata tabidir.
Tevkifat, alam-satim kazancinaaracilik eden banka ve araci kurumlar tarafindan yapilir. Tevkifat
oram ttizel kisi veya kurumun hukuki yapisina gore degisecektir. Bu kapsamdaki alim~ satim
kazanclart icin;

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

- Sermaye Piyasas: Kanunu’na gére kurulan Menkul Krymet Yatirim Ortakhiklan %0,

- Sermaye Piyasas: Kanunu’na gére kurulan Menkul Kiymet Yatirim Fonlari %0,

- Emeklilik Yaturim Fonlar: %0,

- Borsa Yatirim Fonlari %0,

- Konut Finansman Fonlan %0,

- Varlik Finansman Fonlar: %0,

- Yukarida Sayilanlar Disinda Kalan Kurum ve Kuruluslar %10

oraninda vergi tevkifatma tabi tutulur.

Tam miikellef kurumlarca elde edilen alim-satrm kazanglari kurum kazancma dahil edilir ve

yukarida belirtilen yaturrm fonlari ve ortakliklari hari¢ %20 oraninda kurumlar vergisine tabi
tutulur. Bu kapsamdaki kazanglar igin GVK Gecici 67 nci madde hiikmti gere&i tevkif suretiyle
édenmis olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan vergiden mahsupedilir.

Diger taraftan, ézel sektér tahvil ve bonolarmdan alim-satim kazanci elde eden BSMV miikellefi
kurumlarin, bu gelirleri tizerinden %5 oraninda BSMV hesaplamalari gerekir.

29,12.2010 tarihindenitibaren gecerli olmak tizere, yurt iginde Ttirk Lirasi cinsinden ihrag edilen
dzel sektér tahvillerinin, BSMV miikellefi olan kurumlar tarafindan, geri alzm ve satim taahhiidti
ile iktisap veya elden cikarilmasi veya vadesi beklenmeksizin satigi nedeniyle lehe alinan paralar
tizerinden %1 oraninda BSMV hesaplanacaktir. Ancak, BSMV miikellefi kurumlarca, vadesi 1

yildan kisa olan dzel sektér bonolar: ve banka bonolar: nedeniyle elde edilen ayn: kapsamdaki

gelirler tizerinden ise %5 oraninda BSMV hesaplanmalidir.
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d) Dar Miikellef Tiizel Kisi ve Diger Kurumlar

Faiz Kazanci

01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olunan tahvil ve bono faizleri GVK Gegici 67 nci madde
kapsamindavergitevkifatina tabi olup, tevkifat oramitlizel kisiligin ve kurumun hukuki yapisina
gore degisecektir. Buna gére; KVK’dabelirtilen sermaye sirketlerine benzer nitelikte yabanc1
kurumlar, SPK’nin diizenleme ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanc: fonlar,

miinhasiran menkul kiymet ve diger sermaye piyasasi araci getirileri ve deger artig kazanclart

elde etmek ve bunlara bali haklar: kullanmak amaciyla faaliyete bulunan miikelleflerden
Sermaye Piyasasi Kanunu’na gére kurulan yatirrm fonlari ve yatuim ortakliklan ile benzer
nitelikte oldugu Maliye BakanliSi’nca belirlenenler icin tevkifat orani %0, bunlarin diginda
kalanlar icin %10 olarak uygulanir. Bu kapsamdakifaiz kazanclari igin;

- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Béliinmtis Komandit Sirketler
%O,

- SPK’nin diizenleme ve denetimine tabi Yatrrrm Ortakliklari ile benzer nitelikte Menkul
Kiymet Yatirim Ortakhklari %0,

- SPK’nn dtizenleme ve denetimine tabi Yatirim Ortakliklan ile benzer nitelikte Menkul
Kiymet Yatirim Fonlan %0,

- SPK’nin diizenleme ve denetimine tabi Yatirim Ortakliklari ile benzer nitelikte Emeklilik
Yaturim Fonlari %0,

- SPK’nim diizenleme ve denetimine tabi Yaturum Ortakliklari ile benzer nitelikte Borsa
Yaturrm Fonlan %0,

- SPK’nin dtizenleme ve denetimine tabi Yatirum Ortakliklan ile benzer nitelikte Konut
Finansman Fonlari %0,

- SPK’nin dtizenieme ve denetimine tabi Yatirum Ortakliklari ile benzer nitelikte Varlik

Finansman Fonlar: %0,

-  Ttirkiye’de miinhasiran menkul krymetve diger sermaye piyasasi araci getirileri ile deger
artis kazanglar: elde etmek ve bunlara‘baSh haklar: kullanmak amaciyla faaliyette
bulunan sinili sorumlu ortakhklar, tilke fonlart, kurum ve kurulus fonlari ve yatirim
kuruluslari gibi yabanc: kurumsal yatirimeilar %0,

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

Tevkifat, faiz gelirine aracilik eden banka ve araci kurumlarca yapulir ve nihai vergidir.

Diger taraftan; faiz kazanclari %10 tevkifata tabi tutulan dar miikellef kurum ve kuruluslann
mukimi oldugu tilke ile T.C. arasinda imzalanmig CVOAvarsa ve bu anlasmalarda s6z konusu
tahvil ve bono faiz kazanci igin istisna veya daha ditisiik bir vergi orani Sngdriilmtis ise isleme

aracilik eden banka ve araci kurumlarca bu htikiimlerin uygulanmasi gerekeceginden, yatirime1
tarafindan bu anlasmalara bakilmalidir.

Alun — Satum Kazanci

01.01.2006 tarihinden itibaren ihracg olan dzel sekt6r tahvil ve bonolarindan elde edilen alum-
satim kazanglar, GVK Gegici 67 nci madde kapsaminda defer artis kazanci olarak tevkifata
tabidir. Tevkifat orani tiizel kisiligin ve kurumun hukuki yapisina gére degisecektir. Buna gére
KVK’dabelirtilen sermaye sirketlerine benzer nitelikte yabanc: kurumlar, SPK’nin diizenleme
ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanc: fonlar, miinhaswan menkul kiymet ve diger

sermaye piyasasi araci getirileri ve deger artis kazanglari elde etmek ve bunlara bag): haklari
kullanmak amactyla Sermaye Piyasas: Kanunu’na gére kurulan yaturum fonlari ve yaturim
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ortakliklari ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi’nca belirlenenler icin tevkifat oran %0,
bunlarin disinda kalanlar igin %10 olarak uygulanir. Bu kapsamdaki alim satim kazanclari icin;

Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Boliinmtis Komandit Sirketler
%0,

‘SPK’nin diizenleme ve denetimine tabi Yaturum Ortakliklart ile benzer nitelikte Menkul
Krymet Yaturim Ortakhklar: %0,

SPK’nin diizenleme ve denetimine tabi Yatirim Ortakliklan ile benzer nitelikte Menkul
Krymet Yaturim Fonlari %0,

SPK’nindiizenleme ve denetimine tabi Yaturm Ortakliklan ile benzer nitelikte Emeklilik
Yatiim Fonlan %0,

SPK’nin diizenleme ve denetimine tabi Yatuum Ortakliklar: ile benzer nitelikte Borsa
Yatirim Fonlan %0,

SPK’nimdiizenleme ve denetimine tabi Yatirm Ortakliklar: ile benzer nitelikte Konut
Finansman Fonlan %0,

SPK’nin diizenieme ve denetimine tabi Yatirim Ortakliklan ile benzer nitelikte Varlik
Finansman Fonlan %0,

Ttrkiye’de mtinhasiran menkul kiymet ve diger sermaye piyasasi araci getirileri ile deger
artis kazanglar: elde etmek ve bunlara bag haklart kullanmak amacuyla faaliyette
bulunan simurli sorumlu ortakhiklar, tilke fonlan, kurum ve kurulus fonlar: ve yatirim
kuruluslari gibi yabanci kurumsal yatirimeilar %0,

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

Tevkifat, alim-satim kazancma aracilik eden banka ve araci kurumlarca yapuilir ve nihai
vergidir.

Diger taraftan; alum-satim kazancglari %10 tevkifata tabi tutulan dar mitkellef kurum ve
kuruluslarm mukimi oldugu tilke ile T.C. arasinda CVOAvarsa ve bu anlasmalarda séz
konusu tahvil ve bono alum-satim kazanclan igin istisna veya daha diisiik bir vergi orant
Sngértilmtis ise islem aracilik eden banka ve araci kurumlarca bu hiiktimlerin
uygulanmasi gerekeceSinden, yatirimctarafindan bu anlasmalara bakilmalidir.

Bakanlar Kurulu GVK Gecgici 67 nci maddede yer alan oranlart her bir sermaye piyasasi

araci, kazang ve irat tiirti igin bunlari elde eden itibariyle, yatuim fonlarmm katilma

belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazanglar icin fonun portféy yapisina
gére, ayri ayri sifira kadar indirmeye veya %15’e kadar artrrmaya yetkilidir.

GVK Gecici 67. maddenin uygulamastiresi 31.12.2020 yilina kadar uzatilmistir.

10. INCELEMEYE ACIK BELGELER

Asagidaki belgeler Ofis Park Maltepe Altaycesme Mah.Camli Sok. No:21 Kat: 10-11-
12 Maltepe/ ISTANBUL adresindeki ihracgmm merkezi ve basvuru yerleri ile ihraggmmn
internet sitesi (www.gedik.com) ile Kamuyu Aydinlatma Platformunda (KAP) tasarruf

sahiplerinin incelemesine acik tutulmaktadir:

Sermaye piyasasi araci notunda yeralan bilgilerin dayanagmui olusturan her tirlii
rapor ya da belge ile degerleme ve giriisler (deZerleme, uzman, faaliyet ve bagimsiz

denetim raporlari ile yetkili kuruluslarca hazirlanan raporlar, vb.)

Sirket’in internet sitesinin adresi:

https://Awww.gedik.com/gedik yatirim/mali_ tablolar.aspx

KAPinternet sitesinin adresi:
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http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-

1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1517&bildirimtipi=0&secimler=
 

11, EKLER

Yoktur.
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