Tflrkiye I Bankasi A.S.
Ozet
Bu özet, Sermaye Plyasasi Kurulu (Kurui)’nca 14JQLI.22!tihinde onayianmitir.
Ortakhgimizrn toplam 20.000.000.000 TE tutanndaki ihrac tavam kapsamrndaki
borçianma araçiannin haiku an edliecek 500.000.000 TL nominal deerii 165 gun vadeil
finansman bonolan ye 300.000.000 TL nominal degerli 375 gUn vadeli iskontolu tahyilierin
haiku anina illkln özettir.. Haiku an ediieeek finansman bonolan ye iskontolu tuhvillere
(bundan boyle borçianma araçianna) fazia tuiep geimesi durumunda haiku an tutan
1.200.000.000 TL’ye kadar arttirilabiiecektlr.
Ozetin onaylanmasi, özette yet alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffUlU aniamina
geimeyccegi gibi, söz konusu borçlanma araçianna ilikin bit tavsiye olarak da kabul edliemez.
Bu özet çerçevesinde ihra9 edilecek borçianma araclarrna iiikin ihraççinrn yahrimcilara kari
olan Odeme yukumluiugu, Kurul veya herhaugi bir kamu kuruiuu tanfindan garanti aluna
aiinmamihr. Aynca haiku an edilecek borçlanma araçlannin fiyatinm belirlenmesinde
Kurul’un herhungi bir takdir ya da onay yetidsi yoktur.
Bu Ozet, ihraççi bilgi dokilmani ye sermaye plyasasi arac’ notu lie bfrlikte geçerii bir
izahname oiuturur ye ihraççi bilgi dokumam ye scrmaye piyasasi araci notunda yer akin
bilgilerin dzetini içerir. Bu nedenie, Ozet izuhnameye giri olank okunmala ye haiku arz edilecek
borçianma araçianna illkin yatinm kararian ihraççi bilgi dokilmani, sermaye piyasasi araci
notu ye Ozetin bir butlin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu Ozet lie birlikte inceienmesi gereken ihraçci bilgi dokftmarn 19/1012017 tarihinde, ihraççi
biigi dokUmam tadil metni 15.103/2018 tarihinde, sermaye piyasasi araci notu ise 15/02/2018
tarihinde ortakligimizin ye haiku anda saha araciiikk edecek i Yatinm Menkui Degerier
A.S.’nin www.lsbank.com.tr ye www.isyatinm.com.tr adresli internet siteleri lie Kamuyu
Aydmiatma Piatformu (KAP)’nda (kup.org.tr) yayimianm4tlr. Ayncu bavuru yerlerinde
incelemeyc acik tutuimaktad,r.
SPKn’nun l0’uncu maddesi uyarinca, izahnameyi oluturan beigeier ye bu belgelerin
elderinde yer alan yanh, yaniltici ye eksik bilgilerden kaynakianan zarariardan ihraçç,
sorumludur. Zarann ihnccidan tazmin edilememesi veyu edilemeycceginin açikca belli olmasi
halinde; haiku an edenier, ihnca aracilik eden yetkiii kuruiu, vana garantOr Vt ihraccimn
yönetim kurulu UyeIeH kusurlanna ye durumun gerekierine gOre zararlar kendilerine
yllkietiiebiidii OlçUde sorumiudur. Ancak izahnameyi olusturan dier beWelerie biriikte
okunduu takdirde ozetin yaniltici, hatah yeya tutarsiz olmasi dunimu bane olmak ilzere,

sadece flzete baëh olarak ilpililere herhanpi bir bukuki sorumluluk yuklenemez. Bagimsiz
denetim, derecelendirme ye degerieme kuruIulan gibi iz.ahnameyi oiuturan belgelerde yer
aimak fizere hazirianan raporian hannlayan kii Vt kurumlar da haziniadikian raporiarda yet

alan yanh, yamihet ‘e eksik bilgilerden SPKn hükilmieni çerçevainde sorumiudur.
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A4.

KISALTMA YE TAMMLAR
A.5.

Anonim 5irketi
Avrupa Birligi

ABD

Amerika Birleik Devietleri

ATM

Otomatik Para çekme Maidnasi
BANKASI

vevniNRAflCT
BDDK
Borçlanma Araçlan

TUrkiye 1 Bankasi Anonim 5irketi
Bankacihk Duzenleme ye Denetleme Kurumu
I bu OZET kapsaminda ihnç edilecek finansman bonolan ye
iskontolu tahviller

Borsa veya BIAS
BSMV

Borsa Istanbul A.5.
Banka ye Sigorta Muameleleri Vergisi

GRUP

“Thrkiye I Bankasi Anonim 5irketi” ile birlikte bagh
ortakhklan Anadolu Anonim Turk Sigorta 5irketi, Anadolu
Hayat Emekilhik A.5., Closed Joint Stock Company Ibank
(CJSC Ibank), Efes Varlik Yonetim A.5., Is Investment Gulf
Ltd., I Faktoring A.5., I Finansal Kiralama A.5., I
Gayrimenkul Yatinm Ortaldigi A.5., I Giriim Sermayesi
Yatrnm Ortakligi A.5., I Portfl5y Yonetimi A.5., l Yatirim
Menkul Degerler A.5., I Yatinm Ortakligi A.5., Ibank AG,
Maids Securities Ltd., Mull Reasurans T.A.5., TSKB
Gayrimenkul Yatinm Ortakligi A.5., Thrldye Sinai Kalkinma
Bankasi A.5., Yabnm Finansman Menkul Degerler A.5. ye
itimki “Arap-Thrk Bankasi A.5.”

ISIN
15 YATIRIM
KAP

Uluslaramsi Menkul Kiymet Tanimlama Kodu
I Yatinm Menkul DeerIer A.5.
Kamuyu Aydinlatma Platformu

MKK

Merkezi Kayit Kuru1uu A.5.

RMD
SPKn
SPK veya Kurul
S&P
ThB
T.C.

ifiske Maruz Deger
Sennaye Piyasasi Kanunu
Sermaye Piyasasi Kurulu
Standard and Poor’s
Thrkiye Bankalar Birligi
Tflrkiye Cumhuriyeti

TL

Turk Limsi

1?

Turk Parasi

flK

Turk Ticaret Kanunu

YK

Yonefim Kurulu

YP

Yabanci
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1. OZETIN SORUMLULUUNU YUKLENEN KISILER
Kanuni yetid we sorumluluklarimiz dahilinde we gOrevimiz çerçevesinde bu Ozette we
ekierinde yer sian sorumlu oldugumuz kisimiarda bulunan bilgilerin we verileHn gerçce
uygun oldugunu ye ozefte bu bilgileñn aniammi degidrecek nitelikte bir ebikilk
bulunmamasi 1cm her turlil makul lizenin göstedImi oldugunu beyan ederiz.

TURKIVE

Sorumlu Oldugu Kisim:

Is BANKASI A.S.

TO:uYa 3 2AN(X3f AS.
r,yA.n.i

‘Içrn
Mudar Yardimetsi
12/02)2018

Ozetmn Tamami
im adOrn
12/02/2018

Halka Arza Aracilik Eden Araci KuruIu
is YATIRIM MENKUL DEEN7R A.5.

Sorumlu Oldugu Kisim:

U)R1M MENKUL DEER.&)
Ozetin Tomami

Yflsmcuk4civan Panltih
MuclOr Yardimcisi
12/0212018

BaSeIc’k
MMUr
1fl02/2018
I
2. IHHAççWA ILI5KIN BILGILER
2.1. hiraççrnin ticaret unvani
Turldye 1 flankasi Anonim Sirketi

2.2. lhncçinin hukuki statBsu, tabi oldugn meyzuat, ihraççinin kuruldugu filke lie iIetlim
bilgileri
Hukuki Statu
Tabi Oldugu Yasal Mcvzuat
Kuruidugu lUke
Full YoneUm Yen
Internet Adresi
TelefonveFaksNumaralan

:
—

Anonim 5irket
Torkiye Cumhuriyeti Kanunian
Thrkiye
I Kulcleñ, Kule: 1,
34330 LevenUBeikta/1stanbu1
www.isbank.com.tr
02)23160000/ 02123160990

Konuya iIikin aynnhli bilgi ihncci bilgiudokilmaninin 5.1.4 no’lu maddesinde yen
almaktadir.
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2.3. Ihnçciyi ye fasilyct gosterilen sektörfl etkileyen linemli egilimler

2017 yiiirnn iidnci çeyreinde doviz Ian dalgab seyrini ilk çeyrege gore an1flni, ipizlik verileri
beili oranda iylleme gostenui ye enflasyon ilimb bir seyir izlemeye baIamitir. TUrk Limsi’rnn
ytlin ilk aylanndaki deger kaybrnrn gecikuell e&iieri He enerji flyatlanndab kismi toparianma
sonucunda (Uketid enflasyonu Nisan ayinda %l 1,9 lie tepe noktas;na ulamiur. Yibn ikinci
yansrndan itibaren ekonomide toparlanma eRilimi, global merkez bankalannrn geni1eyici pan
politikalanni devam edecegi bekientileri lie geiimekte olan Ulkelere yonelik gflçienen sermaye
akimlan Turk Limsi’nrn diger ge1imekte olan Dike pan birimleri lie birlikte deger kazanmasim
sag1amittr. Soz konusu geiimelere mgmen gerek manet gerebe çekirdek enflasyonda istenen
gedlemenin gerçek1ememesi sonucunda TCMB, enflusyon gorunUmuxide belirgin bit iyilqme
saglarmna kadar pan poiltikasindaki sib duruun sUrdurDlecegini açiklamittr. Kisa ye orta
vadede, global merkez bankalarinin pan politikasi kararlannin ye jeopolitik riskierin gerek
uluslaramsi gerekse ulkemiz piyasaiannda risk oluturmaya devam edecegi beklenmektedir.
Yurtiçinde enflasyon gercek1eme1eri ye buna b4h olarak TCMB poliUkaian pam ye sennaye
piyasalanrn etkiieyecek gelime1er oiamk One çikmaktadir, ABD, Euro Bolgesi ye cin’deki
ekonomik geiimeier ye pan polltikaiarrndaki degiimier lie geIimekte olan Ulkelere yoneilk
sennaye akimlarinin seyri de illkemiz ekonomisini etkileyecek babca unsurlar dank dikkatie
izienmeye devam edecektir. Bu dogmituda, Bankamiz aktif-pasif yonetimi stmtejiierinin
o1utwuimasi sirasrnda, gerek ilkidite gerekse yapisal faiz omnma ilikin rasyolar On piana
çikmitir. OnUmuzdeki dOnemde de biianço yonetimi, Bankamiz Aktif-Pasif Yonetimi Riski
Poiitikasi ilkeleri dogrultusunda ye meveut riskier gozetilerek en etkin ekiide sDrdUrulecektir.
Konuya Uikin aynntili bilgi ihracçi bilgi dokümaninin 8.2 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.4. lhraççinrn dahil oldugu grup ye grup içindeki konumu hakkrnda bilgi
30 Haziran 2017 itibanyla, i BANKASI’rnn finans, cam ye hinnet setorlerinde faaliyet
gOsteren 25 adet irkette dogmdan payl buiunmaktadir. Bu irketlerin 16 adedi bagli ortakhk, 3
adedi itink ye 6 adedi de satiimaya ham menkul deger dank siniflandwilmitir. Merkezi
lstanbul’da olan t Bankasi’rnn ana faaliyetleri bankacilik hinnetleflne odakianmukia birlikte, I
Bankasi Grubu’nun faaliyetleri oiarak ele alindiginda Dc aria bolume ayniabiiir: Bankacthk
Hizmetleri, Finansal Itinklcr ye Finansal Olmayan 1tira1der.
Konuya ilikin aynntih bilgi ihnçci bilgi dokUmautnin 7.1 uo’lu maddesinde yer
aimaktsd,r.

2.5. Kay tahmin ye bekkndlcri
YOKTUR.
2.6. Ihraççi biigi dokumaninda yer alan finansal tablolara ilikin baflimsiz denetim
raporlarma art oluØuran hususlar haklanda aciklama:
Gliney Bag.msiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Milavirlik A.S. tarafindan smirk
denedme tabi tutulan 30.06.2017 tarihli konsollde finansal tabio vu dipnotlan ilikin Smirk
8aimsmz Denetim Raponinda u ifadelere yer vcHlmitir: 30 Haziran 2017 tarihi iübanyla
hazwianan itiikteId konsolide finunsal tablolar. Banka yonetimi tarafindan ekonomide ye
piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz ge!imIerin olasi etldleri nedeniyie aynlan ye tamami
gecmi doncmierde gider yanlan topiarn:$OOMOO Bin IL tutannda serbest kari1igi içennektedir.
Smirk denetimimize gore, artIi sQ$ücuh’ dayanagi paragrafinda belinilen hususun konsolide
finansal lablolar/izerindeki etkilerLhañcinde, ii jikteki nra donem konsolide finansal bilgilerin,
TUrkiye l B4l4si A.S.’nin ye konsçlidasyona tábi ortakhklarmm 30 Hañrun 2017 tarihi
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ilibanyla fmansal dtwumunun ye ami tañhte sona eren all aylik doneme illkin fmansal
perfonnansinrn ye naldt a1a1annin BDDK Muhasebe ye Finansal Ruporlama Mevzuati ‘na uygun
olamk torn Onemli yOnleflyle gerçege uygun bir biçimde sunulmadigi bnaatine vannamiza sehep
olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemitir.
Aids Bagimsiz Dencim ye Serbest Muhasebeci Mali Mflpvirlik A.S. tarafrndan bagimsiz
denedme tabi tutulan 31.122016 tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotlan iIikin
Baimsiz Denedm Raporunda Denetci Gorüu: Konsolide Finansal Tablolan llikin Açiklama
ye Dipnoflar Bolum 5-11. Not g.5’te belirtildigi Ozere, 31 Amlik 2016 tañhi itibanyla harrianan
i1iikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonctirni larafindan ekonomide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olurnsuz ge1imeIerin olasi etkileri nedenlyle tamami gecmi donemlerde
gider yazilarak aynlan 800.000 Bin IL tutannda serbest kaqiligi içennektedir. GöruUrn0ze gOre,
yukandaki artli gOrUün dayanagi paragrafinda açiklanan hususun konsolide finansal tablolar
uzedndeki eficisi haricinde, iIiiMeki konsolide finansal tablolar, Tilrkiye 1 Bankasi A.S.’nin ye
konsolidasyona tabi onakliklannzn 31 Amlik 2016 tarihi itibanyla finansal dummunu ye ayni
tarihte sona eren hesap donemine all finunsal performansirn ye nakit alqlarini; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Meyzuati’na uygun olank tOrn Onemli yonleriyle gerçege uygim bir
biçimde sunmakiadir.
Aids Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali M0avirIik A.S. tarafindan bagimsiz
denedme tabi tutulan 31.12.2015 taribli konsolide finansal tablo ye dipnotlara ilildn
Baimsiz Denetim Raporunda Ddlletçi GOrli0: Konsolide Finansal Tablolan I1ikin Açiklarna
ye Dipnotlar BOlum II. Not g.S’te belirtildigi Ozere, 31 Amhk 2015 tañhi itibanyla hazirlanan

iIiikteld konsolide finansal tablolar, Banka yOnetirni tarafindan ekonornide ye plyasalarda
meydana gelebilecek olurnsuz ge1irneleHn olasi etkileri nedeniyle tamami geçrni donemlerde
gider yazilarak aynlan ye 200.000 Bin TL’si cad dOnernde iptal edilerek gellr yazddiktan santa
kalan net 800,000 Bin TL tutannda serbest kaqiligi içerrnektcdir. GOraflrnOze gOre, yukandaki
anhi gOrUUn dayanagi pangrafinda aciklanan hususun konsolide finansal tablolar Uzedndeki
ctkileri haricinde iliikteki konsolide finansal tablolar, TUrkiye 1 Bankasi A.S.’nin ye
konsolidasyona tabi ortaldildannrn 31 Aralik 2015 tarihi itibanyla finansai dururnunu ye nyu’
tadhte sona eren hesap dOnemine alt frnansal perfonnansrni ye nakit akilanni; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlatna Mevzuati’na uygun olank turn onemli yonleriyle gerçege uygim bit
biçimde sunrnaktadir.
2.7. SeçiImi finansal bilgiler ye fauliyet sonuçlan

(Bin TU)
AKTIF KALEMLER
Nakit DeerIer ye Merkcz Bankasi
Sahlrnaya Hazir Finansal Varlikiar (Net)
Kredllerve Alacaklar

SimrIi
Denetimden
Geçmi
Konsoide
30.06.2017

Bagimsa
Denctimden Geçmi
Kunsoilde
31,12.2016

Baimsu
Denetiwden Geçmi
Konsolide
31.122015

33.360.829
54.480.714
248.387327

33.233.131
51.710.372
225.295.662
373.820.264

32.489.976
47.009.342
193.937.827
325.498.972

179.159.438
52.166.079
41.726.862
373.820.264

154.201290
45.468.534
36.683.526
325.498.972

AkfifTaplami
PASIF KALEMLER

410.423.586

Mevduat
Minan Krediler
Ozkaynakiar
PasifTopbmi

195.024.646
53.5 19.627
45.644.925
410.423.586
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Smirk Denefiwden Smirk Denetimden
Geçmi Konsolide Gecmb Konsoilde
30.06.2017

Net Faillyct KarlZaran

KanlZaran
Net D6nem 1sr’JZaran
Pay Baina Kazanç/Kayip

Bakimsa
Denetlmden

30.06.2016

Geçml

Ceçmi

3.865.345

2.951209

Konsolide
31.12.2016
7.019.441

KoNsolide
31.122015
4.575.081

3070334

2.435.601

5.682.858

3.739.671

3.070334
0,024529394

2.435.601
0,019142746

5.682.858
0,044434276

3.739.671
0,029605986

(Bin TL)
SflrduruIen Faaliyctler DOnem

B4imsiz
Denedmden

Bankamizin, 30.09.20 17 Nesap DOnemine Alt Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ye Smirli
Denetim Raporu tablolan 30.10.2017 tarihinde KAP’ta yayinlanarak kamuya duyuruImutur.
(Kayiiak: httpsJ/www.kao.or.tr/tr/Uu1diñm/637786
Bankamizin, 31.12.2017 Hesap Dnemine Alt Konsolide ye Konsolide Oimayan Finansal
Tablolan lie Bagimsiz Denetim Raporlari 02.02.2018 tarihinde KAP’ta yayinlanarak kamuya
duyuw1mutur.
(Kaynak:
https://www.kay.org.tr/tr/Bildirim/65789*
httpsl/www.kap.org.tr/tr/B11dir1m1657863)
Son finansal tablo tañhinden itibaren IS BANKASI’nin finansal durumu ye faaliyetlerinde
olumsuz bir degiik1ik olmadigmi beyan ederiz.
2.8. Ihraççrnm Memo gflcQnQn deerIendiri1mesi
zamanlarda meydana geImi olaylar hakkinda bilgi

(cm

Unemli olan, ihraççsya ilikin son

YOKTUR.
Konuya i1ikin aynntih bilgi lhnççi bulgi dokumanirnn £1.5 no’Iu maddesinde yer
almaktathr.
2.9. Ihracçinm grup içerisindeki diger bir irkctin yn da irketIerin faaliyetlerinden 6nemll
dIçUde etkilenmesi durumunda Ni husus hakkmda bilgi

T. 15 BANKASI A.5.’nin, gmp içerisindeki bir irketin veya irket1erin thaliyetleHnden 6nemli
ölçOde etkllenmesi sOz konusu degildir.
Konuya illikin aynntdi bilgi ihraççi bilgi dokOmaninin 7.2 no’Iu maddesinde yer
almaktathr.
2.10. Ihraççinm an faaliyet alanlan bakiunda bilgi

1 Bankasi’nin ana faaliyeti Bankacilik olup i kollari kurumsai bankacihk, ticari bankacilik,
bireysel bankacilik, ozel bankadilik. sermaye plyasasi faaliyetleri ye dier finansal hizmetIer ye
uluslamnsi bankaciliktan o1umaktadir.
Konuya iIikin ayrintih bilgi ihraççi bilgi doklimaninrn 6.1

almaktadir.

no’Iu bölümunde yer

2.11. ihraççinin ydnetim hakimiyetine sahip olanlann ads, soyadi, ticaret unvani, yönetim
hakimlyctinin kaynai

Bankamiz senj4esinde en fazia payd sahip ñrtdkIaripiz Cumhuriyet Haik Paflisi Genel
BakanhRi vetL Bankasi A.5. Meta’Munt$aGuv. Vç Yar. San. Vakfi’dir. Siyasi punier,
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Anayasa ye kanunlan uygun olarak; miiletvekii ye mahalli idareler scçimled yoluylu, tüzDk ye
programlannda belirlenen gorUleñ dogrultusimda calimaian ye açik propagandalan ile miNi
fradenin oIumastni saglayamk demokratik bir Deviet ye toplum duzeni içinde ulkenin çagda
medeniyet seviyesine u1amasi amacim guden ye (like capinda faaliyet gôstennek Uzere
tekiiatIanan tuzel kii1ige sahip kunluIardir. Vak,flar, gerçek veya tuzel ldiIerin yeterli ma! ye
hakian belirli ye sflrekli bir amaca Ozguiemeleriyie oIuan ozel hukuk ifizel kiiiigine sahip mat
toplululdwidw. Bu ozeilikleH sebebi lie bankamizda hakim oaakyoktur.
Konuya iIikin aynnbli hilgi ihraççi bilgi dokuman,nin 12.4 no’Iu maddninde yer

aim aktadir.

2.12. Derecelendirme notu bakkinda bilgi
FITCH RATINGS*
(8 Haziran 2017)

SM’ GLOBAL RATINGS*
(31 Ocak2Oll)

Yabanci Pam
Mevduat Now
TUrk Lirasi Mcvduat

Ba2/Negatif/Not-Pnme

BalThJegatitlNot-Pnme

Now

:r1

Par. Kredi

TUrk Parasi Kredi

Ulusal Kredi Nato

MOODYS*
(20 Mart 2017)

BB+/Dumgan/B

BBThegadf/B

BB+/Duragan/B

BB/Negatif/B

AA+(tur)/Duragan

trAA-/trA-1

Sirasiyia Uzun vadeli kredi om/G&UnUm(eter varsa)/Kisa vadeli krvdi now bilgilefini icamektedir.
Konuya iIikin aynntili bilgi sermayc piyasasi araci notunun 8.3 no’lu maddesinde yer
almaktadir.

2.13. Garanti bukilmieri
YOKTUR.
2.14. Garantor hakkindaki bilgiler

YOKTUR.
2.15. YOnetim kurulu üyeieri hakkmda bilgiler

Adi-Soyadi

N.Ersin Ozince (9

Görevi
-Vonetim Kumlu Bakani
-Ucretlendirme Komitesj Bakani
-Kredi Komitesi Yedek Oyesi
.Denetim Komitesi Uyesi
-KKTC Ic Sistemier Komitesi Uyesi

FUsun TUmsava

Adnan Bali (**/

s

-Yonetim Kurulu Ba’kan Vekili
-Denetim Komitesi Bakani
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Bakani
-Risk Komites, Bakani
.Kupjpasát YöTietim Komitesi Bakani
-Kçedi Komitesi Yedek Dyesi
-Gènel,Mfld(frve Yonam Kunilu Uyesi

)
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Prof. Dr. Turkay Berksoy

Feray Demir
Ertugrul Bozgedik
Ersin Onder çiftçioglu
Murat Kamyalcrn
Ozcal Korkmaz
Muslim Sari

-tern Kunilu Ba4kam
-Kredi Komitesi Bakani
-Risk Komilesi Uyesi
-Insan Kayrwidan Komitesi Bakam
-Bagimsiz Yonetim Kunilu Oyesi
-Denetim Komitesi Oyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Oyesi
-Ocretlendinne Komitesi Oyesi
-Yonetim Kunilu Uyesi
-Kredi Komitesi Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Uyesi
Yonetim Kumlu Uyesi
-Kredi Komitesi Uyesi
Yönetim Kunilu Uyesi
-Kummsal Yônetim Komitesi Uyesi
Yonetim Kuwlu Oyesi
Yonetim Kurutu Uyesi
-Kurumsal Yonefim Komitesi Uyesi
YOnetim Kunilu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sommiuluk Komitesi Oyesi
Yönetim Kurulu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Oyesi
-

-

-

-

-

Rahmi Akrn Tureli

-

Saym H. Ersin Ozince ye Sayin FOsun Tumsavn Denetim Komftesi ilyesi ohnalan nedcnie Baimsiz Yönedm
Kumlu
Uyesidirler.
(9:Genei MildUr, mevzuat gerei Yonetim Kurulunun doRa) uyesidir.

Konuya iIildn aynntih bilgi ihraççi bilgi dokUmamnin 102.1 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
2.16. Bagimsiz denetim ye bagimsiz denctim kuruIuu kakkmda bilgiler

Unvan
Sorumlu Ortak
Bdenetçi

Adrcsi

31.12.2015
Aids Bagimsiz Denefim ye
Serbest Muhasebeci Mali
M0avir1ik A.S.

31.12.2016
Aids Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
Muavir1ik A.S.

30.06.2017
Guney B4imsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
Mflavirlik A.S.

Mint Alsan

ErthI Tilanak

Rflzgarhbahçe Mh. Kayak
Sic No:29 Kavacik Beykoz,
Istanbul 34805

Ruzgarhbahçe Mb. Kayak
Sic No:29 Kavacik Beykoz,
Istanbul 34805

Fatma Ebru Yficel
Eski BuyUkdere Cad. No 27
Kat 1-5 Orjin Maslak Plaza
Maslak Mahailesi Sanyer
Istanbul 34398

3. IHRAç EDILECEK BORLANMA ARAL4R1NA ILISKIN BILGILER
3.1. lhrac edilecek borclanma araclari ile ilgill bilgiler
Bankamiz tarafindan 500.000.000 TL nominal degerli 165 gUn vadeli finansman bonosu ye
300.000.000 Ii nominal degerli 375 gUn vadeli iskontolu tahvil ihnç edilecektir. Ihmca fazla
talep gelmesi durumunda toplam ibmc tutan I .200.0.O0.000.Th nominale kadar arttinlabileeek ye
kiymetlerin ihmç mit ii amsmda HorclunrnaArnclan Tebligi (VlI-128.8) Madde 4. 5. bendi
geregince gelen talebe Ike aktannayapilablleeekØr.
nØ

-

-

Konuya i1ikln aynnfthi bilgi sermaye plyasas, araci notunun 4. bbilIm
linde yer aimakiadir.
3.2. Borçianma araçlanrnn hangi para biñmine gUre ihrac edildigi hakkin
da bilgi:
Borçlanma araçlan Turk Limsi cinsinden santa stmulacaktr.
33. HaIku an edilecek borçianma araçlan fizerinde, borçlanma aracini
n devir Ye
(edavififinU kisitlayici vcya borçlanma aracini alanlann haklarirn kullan
masina engel
olacak kayitlann bulunup bulunmadigina iIikin bilgi:
YOKTUR.
3.4. ihraç edilecek borçlanma araçlarinin yatirimciya sagladigi hakiar,
bu haklann
kuftanim esasian ye bu hakiara ilikin kisitiamalar lie derecelendirme notlan
:
Borçlanma araci yatrnmcilari, ibraci gerçek1etiren irketin alacakhsL konumunda
olup Sirket
aktifleri uzerinde alacaklanndan (anapam ye faiz) baka bir hakka sahip degille
rdir. Bununla
birlikte, kurucu, yonetici, denetçi ye kanunen sommlu olan digcr kimseler gorevl
erini gerektigi
gibi yerine getirme hususunda borclanma amci sahiplerine kari da sommiudurla
r.
Konuya iIiØdn ayrintili bilgi sermayc plyasasi araci natunun 4.6 no’lu madde
sinde yer
aimaktadir.
3.5. Nominal faiz oram ye ödenecek faize ilikin esaslar:
a) Nominal faiz orarn:
165 gUn vadeli finansman bonosu ye 375 gUn vadeli iskontotu tahvil için talep toplam
amn son
gUnU alan 21.02.2018 wrihini tukip eden i glint) thiz omni sermaye piyasast and
now madde
4.6’de belinHen ekilde kesinIetiHlerek yatinmeilam KAP anciligi ile duyumlacakti
r.
b) Borçlanma aracirnn vadesi ye plani:
165 gUn vadeli finansman bonosu ye 375 gUn vadeli iskontolu tahvil icin talep topiam
anin son
glint! alan 21.02.2018 tarihini takip eden i glint) (22.02.2018) fhiz oram ye dagitim sonuçi
an
onaylunarak Han edilecek ye aym i glinU borçlanma araclan halka amna katilan tOrn yaunm
cilar
1cm vade baiangic tarihi olacaktir. 165 gUn vadeli finansman bonolanmn anapan ye faiñnin gefi
odemesi (vadesi) 06.08.2018 ye 375 gUn vadeli tahvillerin anapam ye faizinin geH odeme
si
(vadesi) 04.03.20 19 olarak beIirlenmitir.
c) Kupon Odeme taribleri lie faizin ne mman odenmeye baIanacagi, son ôdeme tarihie
H:
iskontolu olank ihraç edilecek 165 gUn vadeli finansman bonolannm ye 375 gUn vadeli
tahvillerin 6km bir defada ye vade sonunda anapara ile birlikte odenecektir.
d) Faizin degiken olmasi durumunda, dayandigi gUsterge faiz 0mm:
165 gUn vadeli finansman bonosuntm faiz orammn belirlenmesinde baz alinaca
k T.C.
Babakanhk Hazine MUstearligi tarafmdan ihmç ediImi DIBS’ler aagida1d gibidir.
lifa TaHhi
20.06.2018
11.07.2018
08.08.2018
A

ISIN
,

I,

TRT2006I8T.S
TRTIIO7I8T18
TRT080818T12
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A

S

V

/

I

14.11.2018

TRTI4IJI8TI9

I

375 gUn vadeli iskontolu tahvilin faiz ommnin belirlemnesinde baz almacak T.C. Bbakanl,k
Hazine MUs1ear1iftt taralindan ihraç edilmi DIBS’Ier aagida1d gibidir.
itfa Tarihi

ISIN

14.11.2018
16.01.2019
27.03 .2019
15.05.2019

TRTI4III8TI9
TRTI6OI 19T18
TRT27OJ 19T13
TRTISO5I9TI5

c) Halka an edileeck borçlanma araçlarinin yiIIik gedri orani:

165 gUn vaddll finansman bonolannrn yithk getiñ omm, finansman bonolan için hesaplanan
Gbsterge Basit Faiz omrnna %0,30 (otuz baz puan) ek getiH omrn eklenmesiyle belirlenecektir.
375 gUn vadeli tahvillerin yilhk getiri cram, tahviller için hesaplanan Gosterge Basit Faiz ommna
%0,3 5 (atuzbq baz puan) ek getiri oram ekienmeslyle belirlenecektir. Borçlanma araçlanmn faiz
oram ye sati flyan talep toplamayi taldp eden igtnfl KAP’ta Han edilerek bmuya
duyumlacakUr.
1) Borçlanma arac’ sahipicri temsilcileri hakkinda bilgi:
6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyannca borçlanma araci sahipleri, pay sahiplerinin payn bath
olank sahip olduldan temsil hakianim sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanma hakian
bulunmamaluathr.
g) Faiz ödcmesinin türcv bir kismrnin olmasi durumunda, yatirimin degcrinin dayanak
aracin deerindcn, uzellikie riskerin acik bir ekilde ortaya ciktigi durumlarda nasil
etkilcndiW hakkinda bilgi:
YOKTUR
3.6. Dorçlanma araçlanrnn borsada iIem gormcsine iIikin esaslar ile ilem gUnne
tarihicri:
Borsa lstanbul’un 22/0912017 taribli cnayiyla, IS BANKASI’nrn tedavuide bulunan borçlanma
araçlanrun BDDK tarafindan belirlenen limiti amamasi kou1uy1a, Banka taralindan hailca an
yoluyla velveya halka an edilmeksizin nitelikli yatinmcilara sanlmak Uzere ihraç edilecek U
cinsinden 20 milyar U titan kadar borçlanma amçlanndan,
a) Halka arz yoluyla saulacak kismin, Kurulunuz tanfindan izahnamenin onaylanmasi ye sati
sonuçlannm Borsamiza ulatinImasi kaydiyla, YOnergenin 18. maddesi çercevesinde Rena
kowna alinarak KAP’m yapilacak duyuruyu izleyen ikinci i gununden itibaren Borclanma
Amçlan ?iyasasi Kesin AIim Satim Pazan’nda iIem gOrmeye ba1ayabi1ecegi,
b) Halka an edilmeksizin nitelikli yatinmcilam ihmç yoluyla satilacak kismin ise, Kurulunuz
tamfindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlannin Borsamiza ulØinlmasi kaydiyla,
Yönergenin 20. maddesi çercevesinde Rena kotuna alinarak KAP’ta yapilacak duyuruyu izleyen
ikinci i gUnUnden itibaren Borsamiz Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim San Pazan’nda
sadece nitelikh yntrnmcilar arasmda islem gOrmeye baIayabiIecegi biIdiñlmitir.
Konuya Uikin avmtili bilgi sermàyc piyasasi araci notunun 6.1 no’Iu maddesinde yer
almaktad,r.

:c/A4.
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4. RISK FAKTORLERI
4.1. lhraççirnn borçlanma araçlanna ilikin ylikUmlillUkIedni yerine gedrme gOdilnU
etkllcyebilecek riskier
Ihraççi Rlski: Finansman bonosu ve/veya tahvfl ihraçcisrnin borçlanma ameina ilikin
yllkOmlUlUkletini kismen veyn tamamen amaninda yerine gedrememesinden dolayi
kar,iaiIabiiecek zamr olasiligidir.
Kredl Risid: Kwdi riski, bedi borçiusunun i BANKASI lie yaptii sUzleme gerekierine
uymayarak yakthniOIflgunU kismen veya tamamen zamanrnda yedne gctir(e)memesinden
oluçabilecek zamr olasiligini ifade eder.
Faiz Orant RIski: Faiz cmiii riski, faiz omnlannda meydana gelen daigalanmalann, faize duyarh
varlik, yakilmiulak ye bilunço dii iIemied Ozerinde meydana getirebilecegi deger dflüU olarak
tammianmakiadir. Piyasa faiz omnlanndaki degiikiikier, faiz getiren aktiflere uygulanan faiz
orani lie faiz mallyetll pasiflere ødenen faiz oranlan arasindaki spread’i ye boyleilkie faliyet
sonuçlanrn etkilemektedir.
Kur Riski: Kur iiski, dOviz kurlannda meydana gelebilecek degiikiikier nedenlyle GRUP’wi
maruz k&abilecegi zarar olasiligirn ifade eEmektedir. GRUP’un varlik ye yOkUmiOiUldeHnin
onemli bir bolamu bata USD ye EUR olmak Uzere yabanci pam cinsindendir. Bis nedenle
kuriardaki degiime bagh olarak GRUP varhk ye yUkUmltlIUkIeri amsinda doviz açigi nedenlyle
kur riskine maruz kalabiiecektir.
Liiddite Risid: Genel olarak likidite riski bir kuruIuun net finansman ihtiyaçlanni saglayamama
riskidir. Likidite riski, bazi funansman kaynakianrnn bulunamamasina sebep olabilen plyasa
bozulmalan veya kredi derecesindeki dUDierden kaynaklanabilir. Tflrkiye piyasaiannda ilkidite
Hski, gecmite onemli çalkantflara yol açmi olan bir risktir.
Plyasa Risid: Sahip olunan portThy veya finansal pozisyonlann. finansal piyasalanlaid
dalgalanmalardan oflaya çikan faiz oram riski, kur riski, emtia flyat hski, opsiyon riski ye hisse
senedi flyab riski giN riskier nedeniyle zamr etme olasiligidir.

Operasyonel Risk: Yetersiz veya baansiz Ic sDreçler, insunlar ye sistemierden ya dii hand
olaylardan kaynaidanan ye yasal dski de kapsayan zarar etme olasiligirn ifade eder.
4.2. Dlger riskier hakkindaki temel bliglier
ItinkIerden Kaynakianan Riskier: is BANKASI’mn, finansal hiziietler ye cam da daM!
olmak flzere muhteiif sekiorlerdeki irketIerde Ozsennaye itimki bulunmaldadir. Herhangi bir
meycut /gelecekteki isirak yatmmimn veya söz konusu yannmlarm toplaminin vdveya liwide
gerçeklqebiieeek elden çikannalann IS BANKASI’na olumsuz etidleri olabilir. liaveten;
itimkierin degerinde veya temettil gelfrleHnde genel piyasa koui1an ve/veya irketienin yonetsei
ya dii mall bflnyelerine alt somniar nedenlyle i BANKAS1 oiumsuz yonde etkiienebiiir.
Itibar Risid: Itibar riski, fasulyctierdeki baansizIddar ya da mevcut yasal duzenlemelere uygun
davramlmamasi neticesinde BANKA ‘ya duyuian gUvenin azaimasi veya itibann zedelenmesi ile
ortaya çikabiiecek kaybi ifade etmektedir.

i Riski: Faaliyedn surdurulmesine i1ikin risk olarak da tanimianabilecek i riski hacim, maij ye
giderierdeki daigalanmalardan, rekahet ortamindaki degiim1erden kaynaidanan rishir.
Strateji Riski: Yan1i ticari seçimlecdén, -kanirlájllpzgun bir biçimde uygulanmamasmdan
veya ekonomik fuktorlerdeki degiimd tepid cksikligifldeflaynaklanabilecek zaranlardir.
P.5
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Spesifik Risk: Olagan plyasa harekeUeri diinda, menkul kiymet ihraççisimn (1$ BAMCASI)
yonetimlerinden ye mall bUnyeleHnden kaynaldanabilecek sonmlar ncdeniyle bedibilitesinin
dDmesi sonucu meydana gelebilecek zarar olasiligidir.
Diger: Banka haldcmda ±kaliyet izainin kalthnlmasi ve/veya Bankanrn Tasarruf Mevduati Sigorta
Fonu’na dewediimesine iIikin kaarlar aimmasi yatinmalan zaran ugratabilir. Aynca Banlwnin
kontroifi thmda gelecekte kanuniarda ye mevzuafta yapilacak degiiidiklcr sekiorfi
etldieyeceginden Banka’nrn faaliyetlefl ye finansal sonuçlan Uzerinde dogrudan veya dolayli
oiumsuz dci oiuflmbilir. BANKA bilgi varhkian, bilgisayar ye iletiim kaynakian alam içinde
bilgi sizintisi veya hinnei kesintisi yaanmasi sonucu o1uabilecek Siber risk kaynakh finansal ya
da itibari kayip yaayabiIir.
43. lhrac edilecek borçlanma araçlanna iliØdn riskier hakkiudaki temel bilgiler
Ihraççi Kredi Riski; BorçIanma aracim ihmç eden Bankamn borçlanma ancindan kaynaldanan
odeme yükUmiuIflklerini kismen veya tamamen yerine getinnemesi nedeniyle yatinmcilann
karilaabilecegi risktir.
Plyasa Riski: Borçlanma araçiari ihraç edildikten sonra, bu amçlann ikincil plyasadald faiz orani
ekonomideki ye BANKA’nrn mall yapisrndaki geIimeiere bagh olank, ilan edilen faiz oranindan
land, olarak ikincil plyasada beiirlenecekflr. BOylece borçlanma ançlanmn itfa tarihine kadar
olan degeri, faiz omnlanndaki degiikIik1ere paralel olank deglebi1ecektir. Ancak, ilk ihraçta
borçianma amcmi alip vade sonuna kadar elinde tutan yatinmel, itfa (vade) tanihierinde
kendilerine www.isbaith.com.tr adresli Turkiye 1 Bankasi A.$.’nin internet sitesi ye KAP’ta Han
edilen faizi dde cdecektir.
Likidite Riski: ihmççi bedi durumundan bagimsiz olarak aiim ye saticiiann piyasaya katilumnin
dumesi sebebiyle iIem hacimlerinin dumesi ye piyasa derinliginin yetersiz kalmasi ihraca
i1ikin likidite Hskini ortaya çikarmaktadir.
Konuya iIikin aynntib bilgi ibracci bilgi dokOmanmin 4., sermaye piyasasi and notunun
ise 2. bolGmDnde yer aimaktadir.
5. HALKA ARZA ILISKIN BILGILER
5.1 Halka anin gerekçesi ye halka angeiirierinin kulianim yerleri
Bankamiz finansman bonosu ye tahvil ihnçlan;
•
•
•
•
•

Benzer vadeli TL bedilerin fonlanmas,,
Kaynak çeitlendirmesi,.
Net vade açtgimn azaltilmasi,
Likidite ethisi ye
Yatinmeilara sunulan UrUn çeitliliginin art,nlmasi

gerekçeleriyle gerçeklqtirilmektedir.
Bankac,hk sektOru pasif yapisinda Onemli olçflde agtrhgi olan mevduat kaleminin diinda da
fon yaratilmasi ye kaynakiann çeitIendiHlmesi, gerek Bankamiz gerekse de sektör lanfindan
Wrvih edilen bir hususmr. Thgcr yandan, faize hassas pasiflerin ortalama vadesthin
gerçeMeflflIen ihraçlar 1k uzatdank net vade açigin,n azaltilmas, hedeflenmdctedir.
GerçekIetirilecek ihmçlar finansal rasyolanu gUçIu seviyelerde idame enirilmesi açismdan
Onem an etmekte olup, ihmçlar lie saglan’acak ka9naklann Bankaminn likidite rasyoianna
olumlu yonde katb y/pmasi beklenmektedir. liaveten Bankam,z frnansman bonosu ve/veya
tahvilleH lie tasarruf laiclpienine simulan yatiñm ürUnleri* çeitIiIik s4Ianmi olacaktir.

f.

13

Ihrac yoiuyia yaratlacak kaynaldar %100 omrnnda benzer vadeli U bedilefin
fonianrnasrnda
kullanilacaktgr. U cinsinden ihraç edilen borçlanma araci bakiyesi isfikrarh bir seyir iziemekte
oldugundan, bakiyenin bilyfik bit kismi borçianrna araçianrnn iffa larihieri lie yakrn
vadedeM
U krediledn yenilenmesi icin lwilandmaktadir. have kaynak yaratilmasi halinde de
ylne bu
kaynaldar benzer vadeli U bediler için kuiianilmaktathr.
Konuya ilikin aynnhli bilgi sermaye piyasasi anci notunun 32 no’iu maddesinde
yet
aImaktadir.
5.2 Haika arm iIikin temel biigiier
Haika arm, tabi oldugu kouiIar:

1 BANKASI 541! sayth Bankacilik Kanunu HUkumieH uyarrnca faaliyet gostennekte
olup, ayrn
kanun hakumled uyannca BDDK’rnn dazenleme ye denetimine tabidir. BDDK’nin 30.09.2010
tarib ye 3875 sayth karan lie bankaiann TL cinsinden finansman bonosultahvil ihmc etmesine
izin veH1mitir.
Haiku an edlien borclanma araçiannin tutan:
ffiraç edliecek 165 gfln vadeli flnansman bonniarinin nominal tutarlari 500 miiyun U 375 gUn
vadeii tahviiierin nominal tutarlan 300 milyon U’dir. Soz konusu borctanma araçlanna fazia
taiep gelmesi durumundu toplam ihraç wtan 1.200.000.000.-U nominal degere kadar
arttinlabilecek ye kiymetleñn thmç mikiarian ansmda Borçlanma Araçlan Tebligi (V11-128.8)
Madde 4, 5. bendi geregince gelen talebe gOre aktamia yapiiabiiecektir.
Halka an süresi ye tahmini haika an takvimi:
19-20-21 Subat 2018 taHhlerinde 3 i g8nU sUresince talep toplanacaktr.
flaika arm bap’uru slireci lie havuru yerieri ye safi ckIi:

Sat, 1 YATIRIM ye 1 BANKASI tamfrndan “Talep Topiama Yontemi” lie
gerçeklqtirileccktir. Talebin andan thzla olmasi dururnunda uygulanacak dagitim esaslan madde
sermaye piyasasi araci nomnun 5.2.2. maddesinde belirtilmekiedir. Bu haiku anda finansrnan
bonosu / iskontolu tahvil satin airnak isteyen tUrn yatirirncilann; haiku arz sUresi içinde ye
sennaye plyasasi araci nownda belirtilen bavuru yerleflne mUracuat ederek Talep Fonnu’ flu
doidurmalan ye satin alacaldan borçlanrna araciannm bedeilerini semiaye piyasasi warn notmun
5.1.6 maddesine gOre yatrmalan gerekmekledir. 1$ BANKASI borçlanma amçianrnn halka
anrna !likin olank yatinmciiar aagidaki gibi 3 (üç) puba aynirniiardir: Yurtiçi Bireysei
Yatinrnciiar, Yurtiçi Kunnusal Yatinmciiar, Yurtdii Kuwmsal Yatinmcilar.
Finansrnan bonosu/ iskontolu tafivil halka amna bavuran yatinmcdar, i YATIRIM MENKUL
DEGERLER A.S.ve tUrn ubeIeri ile accntesi konmaundaki TURKIYE
BANKASI A.S.’nin
turn ube1eflne talepte bulunmak için bavumbiI irler.

s

Kiymet Biokesi Yontemi lie Odeme Kabul Edecek Bauru Yerieri:
Bapuru Yen
i Yaunm Menkul
Degerier A.$.

/

Teminata Konu Olabikeek Kiyrnefler

Kiymet
Bozdurmaya
hiiØdo Talep

Pam PiyDsasi. Fonu, jcisa Vadeli
Borçlannk Araçlaii Fónu,D1BS (U)

Deiken
YOntem

80) kodlu I Portmy Pam Plyasasi Fonu I (bir)
adet ye katlan oiamk, 808 kodiu 1 Poftfby KIM Sabit
veyn
Vadeil Borçianma Amçlarz Fonu ise asgari adet Deglken
TUrkiye I Bankasi A.S.

to (on) olup adetler tO’un katlan olarak Yöntem (Talep

beildilecektir. U DIBS’ier ye IS BANKASI’nrn
linac etmi oidugu TL ems! fmansman
bonos&tahvliier 1cm asgarl adeL 10 (on) olup
adetler I O’un kaLiari oiank belirtliecektir.
Yabanci pam DIBS’Ier teminata aiinmayacaktir.

formunda
ynUnmet
tamfindan

beiirtilecektir.)

Döviz Blokesi Yontemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri:

Bavuru Yen

t Yaunm
Degerier A.5.

K.satlar
Menkul

Tflrkiye I Bankasi A.5.

Dflylz
Uozdurmaya
IlIk1a Talep
Ydutemi
Degiken
YOntem

Sadece vadesiz dDviz tevdiat hesapian (0Th)
kuilanilabilecek olup, bit yatinmci sadece tek bir Sabit Yontem
vadesiz DTH lie talepte bulunabilecekflr,

KaaIanamayan talepiere alt bedeiler lie yatirimetlar tarafindan sati fiyatinm Uzerinde
Odenen tutarlann jade eMi hakkinda bilgi:
Talep enikieri flnansman bonosu vdveya tahviiin parasat tutanm gUn icinde nakden yatimn Yun
Içi Bireysel Yatinmcilann yutrdiklan tular flnansman bonosu velveya tahvilin hesaplarina
virman edliecegi tadhe kadar gecelik repoda degeriendiHierek her bir repo dOnUUnde yatinmci
hesaplanna yansitilacaictir.
Talep edilebliecek asgarl velveya azami miktarlar hakkinda bilgi:
Fiinansman bonosu ye iskontolu tahvii talep eden Bireysei Yatnmciiar, Talep Formu’nda talep
eftikied parasai titan, Yurtiçi ye Yurtdti Kurumsal Yatinmcflar ise talep ettikied adedi
belirtecekierdir. Nominal deeri I TL olan I adet borçlanma araci 1cm Bireysel Yabnmcilann
minimum taiep tutan 1.000 U, Yuniçi ye Yundii Kurumsal Yatnmciiann minimum miep
miktart 1.000 adet (1.000 U) olacaktir.
Borçianma araci almak 1cm bavuru yapilacak yerler lie borçlanma araci bedeilerinin
ödenme yed ye wkIi lie teslim sliresi de dahil borçlanma anclanmn tesflmine ilIkin bilgi:
a) Bavuni yapilacak yerler he borçlanma araci bedelleñnin ödenme yen ye wkline ilikin
bilgi;
I) Yurt içi Bireysel Yabr,mcilar: Yurt içi Bfreysel Yatinmeilar aagida belirtilen nakden ödeme,
kiymet ye doviz blokesi yontemiyie talepte bulunma seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte
buiunabilirier.
(1) Nakden Odeme: Yurt içi Bireysci Yattnmciiar Wiep ettikleH finansman bonosultahvile
ilikin parasal titan nakden yatiracaldardir.
(2)Kiymet Biokesi Yontemiyle Taleptç. Buiunrna: Yurt içi Bireysel Yattnmcilar, yaunm
hesaplannda mevcut oian ye sermaye pi’asasi arnej:’hotu madde 5.1 .3.2’de belirtilen kiymetieri
teminat gosterme suretiyle finansmafibouosu/tthVlltukp edebiieceklerdir.
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K.ymct Bozdurmaya IlikIn Sabit Yontem: Vade balangjç tarihinde, bu yontemi tercih eden
yatinmcilann dagitim listesine gOre almayl hak ettilderi flnansman bonos&tahvil bedelleri,
yatinmeiiann bloke edilen Th DIBS’Ieri, 1$ BANKASI’nin ihmç etmi oldugu U cinsi
frnansman bonolan/tahvilleri ve/veya teminat kabul edilen fonlan res’en bozdumlamk
odenecektir. Hem teminat kabul edilen fonlar hem TL cinsi finansman bonos&tahvil teminati lie
wleptc bulunan yatinmcdann kiymetlednin nakde dOnUtOrUlmesi swasiyla fun ye en yakin vadell
U einsi finansman bonolan ye tahviller (DIBS ye IS BANKASI’nin ihmç etmi oldugu U cinsi
finansman bonolan ye Iahviller) eklinde yapilacaktir. Teminat kabul edilen fomm
bozdurulmasinda ise o gun 1cm l BANKASI tarafindan açiklanan ah flyati dikkate ahnacaktir.
Kiymet Bozdurmaya tIikin Dcgiken Ydniem: Vade balangiç tarihinde, bu yOntemi tercih
eden yatinmcilann dagitim llstesine gOre almayt hak ettikieri finausman bonos&tahvil bedelleri,
yatinmcilann wde balangiç tarihinde saat 12:OO’ye kadar nakden odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen DIBS’ler ve/veya fonlar bozduwlarak odenecektir. Teminat gosterilen fonlann
bozdurulmasrnda ise o gUn 1cm fon kumcusu tarafmdan aciklanan ab fiyati dikkate ahnacaktir.
(3)DOviz Blokesi Yontemlyle Talepte Bulunma: Yurt ‘ci Bireysel Yatirimcilar hesaplannda
mevcut olan Tilrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi’nca alim-satim konusu yapilan
donlltUruIebilir dovizieri teminat gOstermek sureflyle finansman bonos&tahvil talep
edebilecekierdir.
DUviz Bozdurmaya 1Iikin Sabit Yontem: Vade balangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden
yatinmdflann dagium listesine gore almayi hak ettikleri finansman bonosu/tahvil bedelleñ,
yatirimcilann bloke edilen dovizled resen, l BANKASI’mn daRitim anmdaki gie dOviz ali
kurundan bozdurularak Odeneeekdr.
Döviz Bozdunnaya tlikln Degiken Yontem: Vade balangiç tarihinde, bu yOntemi tercih eden
yatirimeilarin dagitim listesine gore almayt hak ettikleri finansman bonosu/tahvil bedelleñ,
yatinmcflann wide balangiç tarihinde saat 12:OO’ye kadar nakden Odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen dOvizier bozdurularak Odcnecektir. Teminat gosterilen dovizin bozdurulmasmda l
BANKASPnm daitim anmdaki gie ddviz ali kuru kullanilacaktir.
ii) Yurtiçi ye Yurtdii Karumsal Yabnmedar.
Yurdçi ye Yurtdii Kwums& Yatirimcilar’in talepte bulunmak 1cm talep formu doldurmalan
yeterlidir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar finansman bonosu/tahvil bedelledni talep
amnda odemeyecelderdir. Yurtiçi ye Yundit Kurwnsal Yatinmeilar almaya hak kazandiklan
finansman bonolannin/tahviflerln bedelini vade balangiç tafihinde saat 12.OO’ye kudar
Odeyccekierdir.
b) Borçlanma araclannrn teslimine iIikin bilgi:
ilalka an edhlecek borçlanma araçlan, satim tamamlunmasmi muteakip Sennaye Piyasasi
Mevzuati çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazinda kayden izlenmeye balanacaktir.
Yatinmcilann satin almaya hak kazandikian kiymetler, vade balangiç tarihinde MKK’daki
hesaplarina aktanlacaktir.
Halka an sonuçlarrnin Re ekiIde kamuya duyurulae4i hakkinda bilgi:
Halka an sonuçlan, Kumlun sermaye plyasasi amçlanmn sat’ma ilikin dflzenlemeleflnde yer
alan esaslar çerçevesinde dagium listesifiin kesinIetigi gunU taldp eden iki i günU içerisinde
Kuml’un ozel durumiann kamuyfl aç,k1anmasma’i1ikin duzenlemeleri uyannca kamuya
duyurulur.
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Konuya iIIkin nynnail. bilgi sermayc piyasasi
almaktndir.

uraci

notunun 5.1 no’lu maddcsiudc yer

53 Mcnraatler hakiunda bilgi
YOKTUR.
5.4 Balka andan talepte bulunan yatinmcilann katlanacagi mallyctier bakkin
dn bligi
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BANKASI tarajindan ihmc edilecek borçlanma araçlanna iIi1dn vergile
ndirme sennayc
araci notunun 9. maddesindeki “Borçlanma Amçlan ile ilgili Vergileudinne Esasla
n”
lasminda ye 5.6. “Talepte bulunan yatinmcilann odeyecegi maliyetler hakkrn
da bilgi” kisminda
bdllflhlmitir.
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