Tilrkiye i Bankasi A.S.

Ozet
flu dzet, Sermaye Piyasasi Kurulu (KuruO’nca .3QJ4dJ2Ofllarihinde onaylanmitir.
Ortskhgimizin toplam 20.000.000.000 TL tutarmdald ihrac tavani kspsam,ndaki
borclsnma araclannin balks an edilecek 600.000.000 TL nominal degerli 123 gUn vaddi
finansman bonolan ye 100.000.000 TL nominal degerli 396 gun vadeli iskontolu tabvillerin
hulks anina ilikin özettir. Balks an edilecek borçlunma ançianna fazla talep gelmcsi
durumunda kalka an tutan 1.050.000.000 TL’ye kadar artbnlabilecektir.
Uzetin onaylanmasi, ozette yer alan bilgilerin doñru olduunun Kuruica tekcffUlü anlamma
gelmeyccegi gibi, söz konusu borçianma araçiarina iiikin bir tavsiye olarak da kabul ediiemez.
Bu ozet çerçeveslnde ihraç edilecek borçlanma araçlanna iiikin ihraççimn yatinmcilara kar5l
olan ödeme yUkumIUlUgu, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafindan garanti alhna
ahnmamtUr. Ayncs haiku an edileeck borçlanma araçlannrn fiyatinrn belirlenmesinde
Kurui’un herhangi bir tskdir ya da onay yetldsi yoktur.
flu özet, ihraçc. bilgi dokflmarn we sermaye piyasasi araa notu lie birlikte geçerii bir
inhname o1uturur we ihraççi bilgi dokUmam we sermaye plyasasi araci notunda yer alan
bilgilerin flzetini içerir. flu nedenie, özet izahnameyc giri olarak okunmah we balks an edilecek
borçianma araçlanna ilikin yatinm kararlan ihraçci bilgi dokumani, scrmaye piyasasi araci
notu we özetin bir biltUn olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
flu özet lie biriikte incelenmesi gereken ihraççi bilgi dokUmani 19/10/2017 tarihinde, ihracci
bilgi dokumarn tadil metni%3/11/2017 taribinde, sermayc piyasasi araci notu ise 01/1.212017
tarikinde ortakligimizin we balks arzda satia aracihkk edecek k Yatinm Menkul Degerier
A.S.’nin www.isbank.com.tr we www.isyatirim.com.tr adresli Internet siteleri lie Kamuyu
Aydiniatma Platformu (KAP)’nda (kap.org.tr) yayimlanmiUr. Aynca bawuru yerleriude
inceiemeye acik tutuimaktadir.
SPKn’nun 10’uncu maddesi uyanncs, izahnameyi oluturan belgeier we liii beigelerin
eklerlnde yer alan yanh, yanduci we eksik bilgilerden kaynakianan zararlardan ibraççi
sorumludur. Zannn ihraçç.dun tazmin edilememesi veya ediiemeyeceg,inin açikça belli olmas.
halinde; balks an edenler, ihraca aracilik eden yetkili kurulu, warsa garantör we ihraççinin
yonetim kurulu Uyeieri kusurianna we durumun gerekierine gore zarariar kendilerine
yuklctilebildigi OiçUde sorumiudur. Ancat izahnamevi olusturan diëer belaelerle birlikte
okunduthi takdjrde Ozetin yanduci, hatali yen tutarsiz olmasi durumu haric olmak there,
sadece Ozete baNi olarak ilEilliere herhanpi bir hukuki sorumluluk yOkienemeL Bagimsiz
denetim, derecelendirme we degerleme kurululari gibi izahnameyi oluftran belgelerde yer
aimak there hazirlananjaporlari hanrlayan kii we kurumlar da hazirladikian raporlarda yer
alan yanh, yarnkici we eksik bilgilerden SPKn hukilmleri çerçev&nde sorumiudur.
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Otomatik Pan cekme Maidnasi
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TUrkiye I Bankasi Monim
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I bu OZET kapsamrnda ihmç edilecek flnansman bonolan ye
iskontolu tahviller

Borsa veya BIAS
BSMV

Borsa Istanbul A.5.
Banka ye Sigorta Muameleleri Vergisi

GRUP

“Tilrkiye I Bankasi Anonim 5irketi” lie birlikte bagh
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1. OZETIN SORUMLULUUNU YUKLENEN KISILER
Kanuni yetki ye sorumluluklanmiz dahilinde ye gilrevimiz çerçevesinde bu bzette ye
eklednde yer alan sorumlu olduumuz kisimlarda bulunan bilgilerin ‘‘e verilerin gerçege
uygun oldugunu ye fizefte bu bilgilerin anlammi degitirccek niteiikte bir ebikilk
bulunmamasi için her tilrili makul Uzenin gflsterilmi olduunu beyan ederiz.
Ihracci
TURKIVE I BANKASI A.5.

Sorumlu Oldugu Kisim:
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MazlumYalçin
Mudur Yarthmcisi
21/11/2017

Ozetin Tamami

Ozbek
im MudUril
21/11//2017

2. 1NRAççIYA 1L15KIN BILG:
2.1. Ihraççinrn ficaret unvani

TOrkiye I Bankasi Anonim 5irketi
2.2. Ihracçinin hukuki statilsu, tabi oldugu mevzuat, ihraççinrn kuruldugu Hike ile iIetiim
bilgileri
Hukuki Statü
Tabi Oidugu Yasal Mevzuat
Kuruldugu Ulke
Fiili Yonetim Yen

z

Internet Adresi
Telefon ye Faks Numaralan

:

:

—

:

Anonim Sirket
Tflrkiye Cumhuriyeti Kanunlari
Tilrkiye
I Kuleleri, Kule: 1,
34330 Levent/Beiktas/1stanbu1
www.isbank.com.tr
02123160000 / 02123160990

Konuya iIikin ayrintili bilgi ihraççi bilgi doklimaninrn 5.1.4 no’lu maddesinde yen
almaktadir.
-,

.-,

2.3. lhracciyi ye faaliyet gösterilen sektöru etkileyeu önemIi egiimler
2017 yiiimn ikinci çeyreginde doviz knit dalgab seyrini ilk çeyree gore azaltm,, isizlik verileri
betH omnda iyileme gOstermi ye enflasyon ihmh bir seyir iziemeye balamitir. Turk Lirasi’rnn
yilrn ilk aylanndaid deger kaybmin gecikmeli etidieri lie eneiji fiyaflanndald hsmi toparianma
sonucunda tuketici enflasyonu Nisan ayinda %i 1,9 lie tepe noktastna u1am14t1s. Yfirn ikinci
yansmdan itibaitn ekonomide toparlanma egilimi, global merkez bankalannin genileyici pam
politikalanrn devam edecegi bekientiled lie gelimekte olan ulkelere yonetik gUçienen seimaye
alamlan Turk Lirasi’nrn diger ge1imekte clan Bike pan birimleri lie bfriikte deger kazanmasim
sagIamitir. SOz konusu gelimelere ngmen gerek manet gerekse çeldrdek enflasyonda istenen
gerilemenin gerçeklqmemesi sonucunda TCMB, enflasyon gorilnOmUnde belirgin bir iyilqme
saglanana kadar pan polltikasrndaki siki duruun surduruiecegini açik1amitir. Kisa ye orta
vadede, global merkez bankalarinrn pan politikasi kararlannin ye jeopolitik riskledn gerek
ulusianrasi gerekse Bikemiz piyasalannda risk oiuturmaya devam edecegi bekienmektedir.
Yurfiçinde enflasyon gerçekTeme1eri ye buna bagli olank TCMB politikatan para ye sermaye
piyasalanrn etkiteyecek gelimeler olarak One çikmaktadir. ABD, Euro Bolgesi ye çhi’deki
ekonomik geIimeler ye pan politikalanndaid degiimler lie geHmekte elan ulkelere yonelik
sermaye alumlannm seyri de ulkemiz ekonomisini etldleyecek balica unsurlar olarak dikkatie
izienmeye devam edecektir. Bu dogniltuda, Bankamiz aktif-pasi f yOnetimi sfltej ilerinin
oluturulmasi sirasmda, gerek likidite gerekse yapisat faiz omrnna itikin rasyotar On plana
çikmitir. Onumuzdeki dOnemde aie bilanço yOnetimi, Bankwuiz Aktif-Pasif Yonetimi Riski
Politikasi ilkeieri dogruttusunda ye mevcut riskier gozetilerek en etkin ekiide sUrdurulecektir.
Konuya iIikin aynntih bilgi ihraççi bilgi dokümanintn 8.2 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
2.4. Ihraççirnn dahil oidugu grup ye grup içindeki konumu hakkinda bilgi

30 Haziran 2017 idbanyla, IS BANKASI’mn finans, cam ye hizmet sektOrlerinde fhuliyet
gOsteren 25 adet irkette dogrudan payi buiunmaktadir. Bu irket1erin 16 adedi bagli ortaldik, 3
adedi isirak ye 6 adedi de satilmaya ham menkul deger olarak siniflandinlmitir. Merkezi
Istanbui’da elan i Bankasi’mn ana faaliyetleri bankacilik himietierine odaldanmalda biriikte, I
Bankasi Gmbu’nim faaliyellerl olarak ele alindiinda Bc ana botume ayniabilir Bankacthk
Hinnetleri, Finansal tfiraIder ye Finansal Olmayan Itirakler.
Konuya iIikin aynntih bilgi ihraçci bilgi dokumanirnn 7.1 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
2.5. Kar tahmin ye bekienfileri

YOKTUR.
2.6. Ihracci bilgi dokilmaninda yer alan finansal tablolara iIikin bagimsiz denefim
raporlanna art olu$uran hususlar hakkrnda açiklama:
Gflney Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MilavirIik A.5. tarafindan sinirh
denetime tabi tutulan 30.06.2017 tarihii konsolide finansal tabio ye dipnotlara iIikln Sinirli
Bagimsiz Denetim Raporunda u ifadeiere yer veriImitir: 30 Haziran 2017 tafihi itibanyta
hazirlanan i1iikteki konsolide finansal tabtolar, Banka yOnetimi tanlindan ekonomide ye
piyasalarda meydana geiebilecek olumsuz gelime1eHn olasi etkileri nedenlyle aynlan ye tamami
gecmi donemlerde gider yazilan toplam 800.QQBjn TL tutannda serbest kariligi içermektedir.
Smith denetimimize gOre, garth sonu9p’&jmaii,eagrafinda beliftilen hususun konsolide
frnansal tablolar Ozerindeki etldteri haijindef itiflteki aM donem konsotide finansal bilgilerin,
tabi orbldiklanmn 30 Haziran 2017 tarihi
lye 1 Bflasi A.5.’nin ye
dunimunun ye
4 en alu ayhk doneme i1i1dn finansal
I &
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perfonnansrnrn ye nakit a1ulannin BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun
olarak turn onemli yonledyle gerçee uygun bir biçimde sunulmadigi kanantine varmamiza sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekrnemitir.
Akis Bagnnsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.S. tanrindan bagimsiz
denefime tabi tutulan 31.12.2016 tadhli konsolide finansal tablo ye dipnotlara iIikin
Ba,msu Denetim Raporunda Denctçi GörUu: Konsolide Finansal Tablolara 1Iikin Açiklama
ye DipnoUar Bölthn 5-11. Not R.5’te belinildigi Uzere, 31 Anlik 2016 tarihi itibanyla hanrlanan
iliikteki konsolide finansal tablolar, Banica yönetimi taralThdan ekonornide ye plyasalarda
meydana gelebilecek olurnsuz geIimelerin olasi etkiled nedenlyle tainami geçmi donemlerde
gider yazilarak aynlan 800.000 Bin TL tu(annda serbest karilii icemiektedfr. GOrflUmUze gOre,
yukaridaki art1i gOr0Un dayanagi pangrafinda açiklanan hususun konsolide finansal tablolar
Ozedndeki eildsi haricinde, iliikteki konsolide finansal tablolar, TOrkiye t Bankasi A.S.’nin ye
konsolidasyona taM ortaldiklannrn 31 Amlik 2016 tarihi ifibanyla finansal durumunu ye ayrn
tadhte sona cnn hesap danemine alt frnansal performansirn ye nakit a1u1arini; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mevzuafl’na uygun olank tUrn Onemli yOnledyle gerçee uygun Mr
biçirnde sunrnaktathr.
Akis Bagimsiz Denefim ye Serbest Muhasebeci Mali M0avirlik A.S. tarafrndan baimsiz
denetime tabi tutulan 31.12.2015 tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotlara iIikin
Bagimsiz Denetim Raporunda Denetçi GorUu: Konsolide Finansal Tablolan IIikin Açiklama
ye Dipnotlar BOlom II. Not g.S’te belirtildigi Uzere, 31 Anlik 2015 tarihi itibanyla hazwlanan
iIiikteki konsolide finansal tablolar, Banka yOnetirni tarafindan ekonomide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olurnsuz gelirneleHn olast etkileri nedeniyle tarnami geçmi donemlerde
gider yazilarak aynlan ye 200.000 Bin TL’si carl dOnemde iptal edilerek gelir yazildiktan satin
kalan net 800.000 Bin TE tutannda serbest kariIigi içerrnektedir. GUrUUmUze gOre, yukandaki
aflhi görtlUn dayanagi paragrafinda açiklanan hususun konsolide finansal tablolar UzeHndeki
etkileri haricinde iliikteki konsolide finansal tablolar, TUrkiye 1 Bankasi A4.’nin ye
konsolidasyona tabi ortakhklanrnn 31 Amlik 2015 tarihi itibariyla finansal dururnunu ye ayrn
tadhte sona eren hesap donemine alt finansa] performansrni ye nakit akiIanrn; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun olarak tUrn Onernli yOnleriyle gercege uygun Mr
biçimde sunmaktathr.

2.7. Seçilmi finansal bilgiler ye faaliyet sonuçlan
Bagimsiz
Denetimden Geçmi
Konsolide
31i2.2016

Bagimsiz
Denetimden Cecmi
Konsolide
31.12.2015

33360.829
54.480.714
248387.927
410.423.586

33233.13 I
5 1.770372
225.295.662
373.820.264

32.489.976
47.009.342
193.937.827
325.498.972

195.024.646
53319.627
45.644.925
410.423.586

179.159.438
52.166.079
41.726.862
373.820.264

154201.290
45.468.534
36.683.526
325.498.972

Sirnrli
Denetimden
Geçmi
Konsolide

(Bin TL)

30.06.2017
AKTIF KALEMLER
Nakit Dcterler ye Merka Bankasi
Sablmaya Ranr Fluansal Varhklar (Net)
Krediler ye Alacaklar
Akeif Toplami
PASIF KALEMLER
Mevduat
Ahuan Kndiler

Ozkaynaklar
PasilToplami
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(Bin TL)
Net Faaliyet Kar/Thran
SilrdüruIen Faaliyetlcr Dönem
Ka&Zann
Net Döncm Ka&Zanri
Pay Baina KazançlKayip

Baimsa
Denetimden
Geçmi
Konsolide
31.12.2015
4.575.081
3.739.671

3.865345

2.951.209

Ba4imsiz
Denetimden
Geçmi
Konsolide
31.12.2016
7.019.441

3070234

2.435.601

5.682.858

3.070334

2.435.601

5.682.858

3.739.671

0,019142746

0,044434276

0,029605986

SirnHi Denetimden Sm’Hj Deneflmden
Gecmi Konsolide Gecmi Konsolide
30.06.2016
30.06.2017

0,024529394

Bankamtnn, 30.09.2017 Hesap Donemine Alt Konsolide Olmayun Finansal Tablolar ye Smith
Denetim Raporu tablolan 30.10.2017 tarihinde KAP’ta yayinlanarak kamuya duyuruimutur.
(Kaynak: httus:llwww.kan.org.tr/Er/811dirim1637786)
Son finansal tablo tarihinden itibaren is BANKAS1’nin finansal dunmu ye faallyetlerinde
olumsuz bir deRiik1ik olmadigirn beyan ederiz.
2.8. Ihracçinin Udeme gucuniln degerlendirilmesi
zamanlarda meydana geImi olaylar hakkinda bilgi

1cm

onemli olan, Ihraçciya iIikin son

YOKTUR.
Konuya iIikin ayrintili bilgi ihraççi bilgi dokilmaninin 5.1.5 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.9. lhracçinin grup içerisindcki diger bir irketin ya da irketIerin faaliyetlcrinden Gnemli
ölçüde etkilcnmesi durumunda bu husus hakkrnda bilgi

T. 1 BANKASI A.5.’nin, grup içeflsindeki bir irketin veya irketIedn faaliyetlerinden onemli
OIçilde etkilenmesi sOz konusu degildir.
Konuya iIiMn aynnhh bilgi ihraççi bilgi dokftmamnin 7.2 no’Iu maddesinde yer

almaktadir.
2.10. Ihraççanrn an faaliyet alanlan haklunda bilgi

I Banicasi’nrn ana faaliyeti Bankacilik olup i kolian kurwnsai bankaciht ticari bankacihk,

bireysel bankaciiik, ozel bankacilik, sermayc piyasasi faaliyetlefi ye diger finansal himietler ye
uiusiammsi bankadfliktan olumaktadir.
Konuya iIikin aynntih bilgi ihraççi bilgi dokUmanimn 6.1 no’Iu bolilmllnde yer
almaktadtr.
2.11. lhraççrnin yoneUm bakimiyetine sahip olanlann adi, soyadi, heard unvam, yönetim
hakimiyetmnin kaynagi
Bankamiz sermayesinde en fazia paya sahip ortaklanmtz Cumhuñyet Halk Partisi Genel
BakanIzgt ye TJ Bankast A.5. Mens. Munz. Sos. Guy. Ve Yar. San. Valth’thr, Siyasi panDer,
Anayasa ye kanuniura uygun olarak; milletvekili ye mahalli idareler seçimleri yoluyla, tuzilk ye
programlannda beiirlaien g6ruIeri dogruhiisimda çahmaian ye açik propagandalan lie mliii
imdenin o1umasmi saglayarak demokmtik.biFDüi4ct ye toplum dUzeni içinde Olkenin ç4da
medeniyet seviyepine u1amasi amacrn’ gDdeh. ve ftjke çaprnda faaiiyet gostermek (Izere
liatlanan tUz$Adiiige sahip kunflulardir..Vakiflar, erçek veya tUzei kii1erin yeterli mat ye
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hakian belirli ye sDrekli bir amaca azgalemeieñyle oIuan Ozel hukuk tVzel kiiligine sahip mal
toplulukiandir. Bu ozellilderi sebebi lie bankwnizda hakim ortak yoktur.
Konuya iIiMn aynntdi bilgi ihracçi bilgi dokumanirnn 12.4 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.

2.12. Derecelendirme notu hakiunda bilgi
FETCH HATINGS*
(8 Haziran 2017)

S&P GLOBAL RATINGS*
(31 Ocak 2017)

Yabanci Pan

Ba2/NegatiilNot-Pnme

Mevduat Notu
TOrk Lirasi Mevduat
Now

:t’

Pars Kredi

MOODYIS*
(20 Mart 2017)

Bal/Negaufmot-Pnme
BB/NegotiUB

BB+/DumganlB

TOrk Panisi Kredi
Now

BB/NegatiffB
trAA-/trA-1

AA+(tur)/Duragan

Ulusal Kredi Notu

Umn vadeli Iavdi notu/GorunUm(eger varsa)/Kisa vadeli kredi notu bilgilerini çemiekiedir.
Konuya iIiMn aynntili bilgi scrmaye plyasasi araci notunun 83 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.13. Garanti hilkümleri

YOKTUR.
2.14. Ganntör hakkindaki bilgiler
YOKTUR.
2.15. YOnetim kurulu flycleri hakkmda bilgiler
Adi-Soyadi

H.Ersin Ozince (*)

Gdrevi
-Yonetim Kurulu Bakani
-Ocredendirme Komitesi Bakani
-Kredi Komitesi Yedek Oyesi
-Denetim Komitesi Oyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Uyesi
-Yonetitn Kurulu Bakan Vekili
-Denetim Komitesi Bakani
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Bakani
-Risk Komitesi Bakani
-Kurumsal YOnetim Komitesi Bakam
-Kredi Komitesi Yedek Uyesi
-Gene! Mildur ye Yonetim Kumlu Uyesi
-len Kurulu Baksni
-Kredi KoIvjAc*lRkarn
-Risk Ine Uyh
-instKayhacIhYKtziiiesi Bakani
-B4in4z4ñiilu Kunilu Uyesi
-

•
Fusun Tflmsava

(9

Adnan Bali (*9
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Feray Demir
Eflugrul Bozgedik
Ersin Onder ciftçioglu
Murat Karayalçm

-Denetim Komitesi Uyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Uyesi
-Ocretlendirme Komitesi Oyesi
-Yönetim Kunilu Uyesi
-Kredi Komitesi Uyesi
-Kunmsal Sosyal Sommiuluk Komitesi Oyesi
- Yonetim Kunilu Uyesi
1(jedi Komitesi Uyesi
Yonetim Kurulu Uyesi
-Kurumsal Yonetim Komitesi Uyesi
YOnetim Kurulu Oyesi
Yonetim Kurulu Uyesi
-Kurumsal Yonetim Komitesi Oyesi
Yönetim Kunilu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Oyesi
- Yonetim Kumlu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Uyesi
-

-

-

Ozeal Korkmaz

-

Muslim San
Rahmi Mkin Tureli

tSaym H. E&n Ozincc we Sayin Fusun Tumsava Denetirn Komitesi fiycsi oimalan nedeniyle Bajimsiz Vonetim Kunilu
Uyesid&Ier.
(9:Genel MUdilr, mevzuat gerei Yonetim Kumlunun doa1 uyesidir.

Konuya iIikin nyrintili bilgi ibraççi bilgi dokumanimn 10.2.1 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.16. Bagimsiz denetim ye baWmsiz denetim kuruluu hukktnda bilgiler

Unvan
Sorumlu Ortak
Badenetci

Adresi

31.12.2015
Aids Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mall
MUavir1ik A.S.

31.122016
Akis Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
Muavirlik A.S.

30.062017
Guney Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
Muavirlik A.S.

Mumt Alsan

Erdal Tibnak

RQzgarhbahçe Mh. Kayak
5k. No:29 Kavacik Beykoz,
Istanbul 34805

RUzgarhbahçe Mb. Kayak
5k. No:29 Kavacik Beyko;
Istanbul 34805

Fatma Ebm Yacel
Eski BUyUkdere Cad. No 27
Kat 1-5 Oijin Maslak Plaza.
Maslak Mahallesi Sanyer
Istanbul 34398

3. 1HRAç EDILECEK BORLANMA ARALARINA ILISKIN BILGILER
3.1. Ihraç edilecek borçlanma araçlan ile ilgili bilgiler
Bankamtz tarañndan 600.000.000 TL nominal degerli 123 gUn vadeli finansman bonosu ye
100.000.000 TL nominal degerli 396 gUn vadeli iskontolu tahvil ihrac edilecektir. Ihnca fazia
talep gelmesi dunimunda toplam ihmç tutan I .050.000.000.TL nominale kadar antinlabilecek ye
bymetlerin ihmç miktarlan arasinda Borçlanma Araçlan Teblii (Vll-128.8) Madde 4, 5. bendi
geregince gelen talebe gore aktarma yapilahilecektir.
Konuya iIikin aynntth bilgi sermaye piyasasi araci notunun 4. bolUmfinde yer almaktad,r.
3.2. Borçlanrna araçlarrnin hangi para bjrhntne’gêze ihrac edildigi hakkinda bilgi:

ian Turk Lirasi cinsindëñ
-

ec4c.t’

TURKIYE

is BANKASI K

3.3. Balka an edilecek borçlanma araçlan Uzerinde, borçlanma aracrnin devir ye
tedavfllflnu kisitlayict veya borçlanma aracrni alanlann haklanrn kullanmasma engel
olacak kayitlanu bulunup bulunmadiina ilikin bilgi:
YOKTUR
3.4. Ihraç edilecek borçlanma araçlannin yabnmciya sagladigi hakiar, bu hakiann
kullanirn esaslari ye bu hakiara iliMn kisitlamalar lie derecelendirme notlan:

Borçlanrna araci yaUnmcilan, ibraci gerçekletiren Sirkedn alacakhsi konumunda olup Sirket
aktifleri Ozerinde &acaklanndan (anapan ye faiz) baka bir bakka sahip degillerdir. Bununla
birllkte, kurucu, yönetici, denetçi ye kanunen sorumlu alan diger kimseler gorevlerini gerektigi
gibi yerine gedrme hususunda borçlanrna araci sahiplerine kaqi da sonnnludurlar.
Konuya iUkin aynntih bilgi sermaye plyasasi araci notunun 4.6 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
3.5. Nominal faiz orarn ye ödenecek faize ilikin esaslar:
a) Nominal faiz orani:
123 gUn vadeli finausman bonosu ye 396 gUn vadeli iskontolu tahvil 1cm talep toplamanin son
gUnU alan 13.12.2017 tarihmni takip eden i gilnU faiz onni serrnaye piyasasi araci noW madde
4.6’de belirtilen ekiIde kesinletiñ1erek yatinmeilara KAP araciligi lie duyurulacaknr.
b) Borçlanma aracinin vadesi ye plani:
123 gUn vadeli finansman bonosu ye 396 gUn vadeli iskontolu talivil 1cm talep toplamamn son
gUnU olan 13.12.2017 tarlhini taldp eden i gUnu (14.12.2017) falz orani ye dagitirn souuçlan
onaylanarak ilan edilecek ye aym i gUnil borçlanrna araçian halka arzrna katilan tUrn yatinrnciiar
1cm vade ba1angiç tarihi olacakur. 123 gUn vadeli finansrnan bonolannm anapara ye faizinin germ
odernesi (vadesi) 16.04.2018 ye 396 gUn vadeli tahvilierin anapara ye faizinin geri Odemesi
(vadesi) 14.01 .2019 olarak beIir1enmitir.
c) Kupon ödeiue taiihleH lie faizin ne zaman ödenmeye balanacagi, son Udeme tarihleri:
Iskontolu olank ihraç edilecek 123 gUn vadeli finansman bonoiannrn ye 396 gUn vadeli
iahvillerln faizi bir defath ye vade sonunda anapan lie birlikte odenecektir.

d) Faizin degiken olmasi durumunda, dayandii gosterge frEt orarn:
123 gUn vadeii frnansman bonosunun faiz orammn belirlenmesinde baz almacak T.C.
BabakanlLk Hazine Mustearhgi tarafindan ihmç edilmi DIBS’Ier aagida1d gibidir.
Ida Tarihi
14.02.2018
18.04.2018
20.06.2018
11.07.2018

ISIN
TRTI4O2I8TIO
TRT18O418T14
TRT200618T1 8
TRTI 10718118

TURKIYE

KUL

Is BANKAd

3% gUn vadell iskontolu tahvilin iäiz onmnrn beliHenmesinde baz almacak T.C. Basbakanlik
Hañne MUstearIigi tarafindan ihmç edllmi DIBS’ler aagidaki gibidir.

Itfa Tarihi

ISIN
TRTI 1071 8T18
TRTO8O8 I 8T12
TRT241018T18
TRT270319T13

11.07.20)8
08.08.20 18
24.10.2018
27.03.2019

e) Haiku an edilecek horçianma araçlarrnin yilhk getiri orarn;
123 gUn vadeli flnansman bonolannm yilhk getiri orani, flnansman bonolari 1cm hesaplanan
Gosterge Bash Faiz omnrna %0,30 (otuz baz puan) ek getiri orani eklemnesiyle belirlenecektir.
396 gUn vadeli tahvillerin ytilik getiri orani, tahviller için hesaplanan Gösterge Basit Faiz oramna
%O,40 (kirk baz puan) ek getiri onni ekienmesiyle belirieneeektir. Borçlanma amçlannzn fthz
orani ye sau flyati talep toplamayl taldp eden igUnU KAP’ta Han edilerek kamuya
duyiimlacaktir.
1) Borçlanma araci sahipleri temsilcileri hakkinda bilgi:

6102 sayik Turk Ticaret Kanunu uyannca borçianma net sahipled, pay sahiplerinin paya b4li
olnk sahip oldukian temsil haldanna sahip degillerdir. Genel kuruith oy kullanma haldan
bulunmamaktadir.
g) Faiz odemesinin türev bir kisminin olmasi durumunda, yatinmin degerinin daynnak
aracin degerinden, Ozeilikie riskerin açik bir ekIide ortaya çiktigi durumlarda nasil
etkflendigi hakkrnda bilgi:
YOKTUR.
3.6. BorçIanma araçiannrn bonada iiem görmesine iiikin esasiar lie iiem görme
larihieri:
Borsa Istanbul’un 22/09/2017 taflhli onayiyla, I BANKASI’nrn tedavUlde bulunan borçlanma
amçlanmn BDDK tarafindan belirlenen limiti asmamasi kou1uy1a, Banka tarafindan haiku an
yoluyla ve/veya halka an edilmeksizin nitehkli yatinmcilara satilmak Uzere ihmç edilecek ‘FL
cinsinden 20 milyar ii tutam kadar borçlanma amçlanndan,
a) Haiku an yoluyla satilacak kismrn, Kumlunuz tarafindan izahnamenin onayianmasi ye sati
sonuçlannrn Borsamiza ulastinimasi kaydiyla, Yonergenin 18. maddesi cerçevesinde Borsa
kotuna alinank KAP’ta yapilacak duyumyu izleyen ikinci i gununden itibaren Borçlanma
Araçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan’nda i1em görmeye ba1ayabiIecegi,
b) Halka an edilmeksizin nitelikli yatinmeilam ihraç yoluyla satilacak kismin ise, Kurulunuz
taralindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlannm Borsamiza ulatin1masi kaydiyla,
Yonergenln 20. maddesi çerçevesinde Borsa kowna alinarak KAP’ta yapilacak duyunyu izleyen
ikinci i gununden itibaren Borsamiz Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pann’nda
sadece nitelikli yatinmcilar ansrnda iIem gUrmeye blayabilecegi bildiri1mitir.
Konuya ilikin aynntih bilgi sermi
almaktadir.

i

notunun 6.1 no’Iu maddesinde yer

TURKIYE IS BANKAáI A4

s Y&1iNKUL

AS

4. RISK FAKTORLERI
4.1. Ihraççrnrn borçianma araçlarina iIiIdn yUkflmiülflklerini yerine ge6rme gücunü
etkileyebilecek riskier

Ihracci Riski: Finansman bonosu velveya tahvil ihraccisinrn borçlanma amcina iiikin
yUkUmIUlUklerini kismen veya tamamen mmamnda yerine gefirememesinden doiayi
kariIaiiabilecek zamr oiasiiigcthr.
Kredi Riski: Kredi flski, kredi borçlusunun IS BANKASI lie yaptigi s&1eme gerekierine
uymayarak yakUmluingunu kismen veya tamamen zamanrnda yerine getir(e)memesinden
o1uabiiecek zarar olasiiigim ifade eder.
Faiz Orani Riski: Faiz orani risid, thiz onnlannda meydana gelen dalgalanmalann, faize duyarli
varfik, yukUmlffltik ye bilanço dii i1em1eri Uzerinde meydana getirebilecegi deger dUuU olank
tanimlanmaktadir. Piyasa faiz oranlanndaki degiikIik1er, faiz getiren aktiflere uygulanan thiz
oram lie faiz maliyetii pasiflere odenen faiz omnian arasrndaki spread’i ye böyieiikle faaliyet
sonuçlanm etkilemektedir.
Kur Riski: Kur risid, doviz kurlannda meydana geiebilecek degiik1ikler nedeniyle GRUP’un
maruz kaiabilecegi zarar olasthgim ifade etmektedir. GRUP’un varlik ye yUkthnlUlUklednin
onemli bir boIQmü bata USD ye EUR olmak Uzere yabanci pan cinsindendir. Bu nedenle
kurlardaki degiime bagh olank GRUP varhk ye yukflmhulUkleri ansinda doviz açigi nedeniyle
kur riskine maruz kaiabilecektir.
Likidite Riski: Genel oiarak likidite riski bir kuruluun net finansman ihtiyaçlanni saglayamama
riskidir. Likidite riski, bazi finansman kaynaklanmn bulunamamasina sebep olabilen piyasa
bozuimalan veya bedi derecesindeki dflQierden kaynakianabilir. Tflrkiye piyasalannda iikidite
risld, geçmite Onemil çaikanulam yol açmi oian bir risktir.

Piyasa Riski: Sahip olunan porlThy veya finansal poñsyonlann, finansal piyasalardaki
dalgaianmalardan onaya çikan faiz omni riski, kur riski, emtia flyat riski, opsiyon riski ye hisse
senedi flyan riski &bi riskier nedenlyle zarar etme olasiligidir.
Operasyonel Risk: Yetersiz veya baansiz iç sOreçier, insanlar ye sistemlerden ya da hand
oiayiardan kaynakianan ye yasal riski de kapsayan zarar etme oiasthgim ifade eder.

4.2. Diger riskier hakkindaki temel bilgiler
itirakierden Kaynakianan Riskier: 15 BANKASI’mn, finansal hizmetler ye cam da dahil
olmak fizere muhteiif sektorlerdekl irketierde özsennaye itfraki bulunmaktadir. Herhangi bir
mevcut Igelecekteki itirak yatinminin veya söz konusu yatrnmlann toplamimn ve/veya ileride
gerçekleebi1ecek elden çikarmalann i BANKASI’na olumsuz etidleri olabilir. Ilaveten;
itiraldcrin degerinde veya temeftil gelirlerinde gcnel piyasa koulian ve/veya irket1erln yoneisel
ya da mali bflnyelerine alt somniar nedeniyle 15 BANKASI oiumsuz yonde etkilenebiiir.
Ilibar Riski: Itibar riski, faaliyetlerdeki baanisizhk1ar ya da mevcut yasal duzenlemelere uygun
davrandmamasi neticesinde BANKA1ya duyuian guvenin azalmasi veya itibann zedelenmesi ile
ortaya çikabilecek kaybi ifade etmektedir.

1 Riski: Faaiiyetin sUrdilruimesine iIikln risk olarak da tammianabilecek i riski hacim, maij ye

giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamindaki degiimierden kaynakianan dsktir.

Strateji Riski: Yanli ticani seçim1eieiibtan1aninflzgun bin biçimde uygulanmamasmdan
ekonomiVfaktOrierdeki degih “tepkieksikiigiu,dei$$aynaklanabiieeek zaranlardir.
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Spesifik Risk: Olagan piyasa hareketleri diinda, menkul bymet ihnççisimn (IS BANKASI)
yonetimlerinden ye mali bUnyeleflnden kaynaidanabilecek sonmlar nedeniyle kredibihtesinin
dflmesi sonucu meyduna gelebilecek zarar olasiligidir.
niger: Banka haldonda faaliyet iminin ka]thnimas, ve/veys Bankanm TasamifMevduaü Sigorta
Fanu’na devredilmesine i1ikin brarlar aimmasi yaUnmcilan zamm ugratabilir. Aynca Banbnin
kontrolu dimda gelecekte kammiarda ye mevzimtta yapilacak degiiklikIer sektOrU
eildleyeceginden Banka’nrn faaiiyetleri ye finansal sonuçlan Uzerinde dogrudan veya dolayb
olumsuz ethi oIuttuabiBr. BANKA bilgi varliHan, bilgisayar ye iletiim kaynaidan alani içinde
bligi sinntzsz veya hizmet kesintisi yaanmasi sonucu oIuabi1eeek Siber risk kaynakli finansal ya
da itibari kayip yaayabilir.
4.3. Ihrac edilecek borçlanma araclanna iIikin riskier hakkindaki temei bilgiier
Ihraççi Kredi Riski: Borçlanma aracrni ihraç eden Bankanrn borçlanma aracrndan kaynakianan
odeme yGkumlulilklerini kismen veya tamamen yerine getirmemesi nedeniyle yatirimeflarm
kaiIuabilecegi risktir.

Piyasa Riski: Borçianma araclan ihraç ediidikten sonra, bu amçlann ikincil piyasadaki faiz oram
ekonomideki ye BANKA’rnn mall yapismdald gelimelere bagh olarak, Han edilen faiz oranindan
1rk1i olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Boylece borçlanma amçlannm iffa tarihine kadar
olan degeri, faiz omnlanndaki degiik1ikIere paralel olarak degiebllecektir. Ancak, ilk ihraçta
borçlanma aracirn slip vade sonuna kadar elinde tutan yatinmci, itth (vade) tarihierinde
kendilerine www.isbank.com.tr adresli TUrkiye 1 Bankasi A.5.’nin Internet sitesi ye KAP’ta Han
edilen faizi elde edecektir.
Likidite Riski: Ihmcçi kredi durumundan bagimsiz olarak alici ye saticilann piyasaya katiliminin
dUmesi sebeblyle ilem hacimlerinin dOmesi ye plyasa dednilginin yetersiz kalmasi ibraca
iIikin lllddite Hskini oflaya cikarmaktdir.
Konuya iiidn aynnhh bilgi ihnççi biigi dokilmaninin 4., sennaye piyasasi arac’ notunun
he 2. böiumflnde yer almaktadir.
5. HALKA ARZA ILISKIN BILGiLER
5.1 Halka arzin gerckçesi ye haika arz gelirlerinin kuilanim yericri

Bankamiz flnansman bonosu ye tahvil ihmçlan;
•
•
•
•
•

Benzer yadeli Ii bedilerin fonlanmasi,
Kaynak çeitlendirmesi,.
Net vade açiginin azaltilmasi,
Likidite etkisi ye
Yatinmcilam sunulan Urun çeit1i1iginin arunimasi

gerekçeleriyle gerçekletid lmektedir.
Bankacilik sektorfl pasif yapisrnda onemll oiçflde agirligi olan mevduat kaleminin diinda da
fon yaratilmasi ye kaynakiann çeitlendiñlmesi, gerek Bankamiz gerekse de sektOr tarafindan
tereih edilen bir husustur. Diger yandan, &ize hassas pasiflerin ortalama vadesinin
gerçekleØHlen ihraçlar lie uzatilarak nyL...nde açiginin azaltilmasi hedeflenmektedir.
Gerçek1etirilecek ihraçlar fmansai rab%infld%seviyeierde idame ettirilmesi açisindan
önem an etmekte olup, ihraçiar iIegait1 hyn4larm Bankmnizin likidite rasyolanna
olumiu yönde kaju yapmasi bekleffmektiWtflayeten f*ankamiz finansman bonosu velveya
illeri lie tasat’uf sahiplerine sunjIanai4n tMnlin4e cesitilhik saglanmi olacaictir.
S.
k
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Ihrac yoluyla yamtlacak kaynaklar %100 omnmda beater vadeli TL bedileñn fonlanmusinda
kullamlacalctw. ii cinsinden ihraç edilen borçanma anci bakiyesi istikrarh bir seyir izlemekte
oldugundan, bakiyenin bOyak bir kismi borçlanma amçlanrnn itfa tarihieri ile yakm vadedeki
U kredilerin yenilenmesi 1cm kullanilmaktadir. have kaynak yamtilmasi halinde de yine bu
kaynaldar beater vadeli TL bediler için kullarnlmaktathr.
Konuya ilbkin aynntth bilgi sermaye
almakiadir.

piyasasi

ann notunun 32 no’iu maddesinde yer

5.2 Haiku arza ilikin temel bilgilcr
Haiku arzin tabi oldugu kouIlar:

i BANKASI 5411 sayib Bankacilik Kanunu HokomleH uyannca faaliyet gostennekte olup, aym
kanun hukumleri uyannca BDDK’nm duzenleme ye denetimine iabidfr. BDDK’mn 30.09.2010
tarib ye 3875 sayih karan ile bankalann TL cinsinden finansman bonosu/tahvil ihmç etmesine
izin verilmi$tir.
Haika an edilen borçianma araclannin tutari:
Ihraç edilecek 123 gUn vadeli finansman bonolarmrn nominal tutarlan 600 milyon U 396 gUn
vadeli tahvilleñn nominal tutarlan 100 milyon TL’thr. Soz konusu borçlanma ançlanna fazia
talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutan I .05O.000.000.-TL nominal deere kadar
arttinlabilecek ye Iuymetlefln ihraç miktarlan arasinda Borçlanma Araçlan Tebligi (Vu-I 28.8)
Madde 4, 5. bendi geregince gelen talebe gOre aktarma yapilabileeektir.
Haiku an suresj ye tahmini haika an takvimi:
11-12-13 Aralik 2017 tarihleñnde 3 i gOnG sUresince talep toplanacaktir.
Haiku ana bavuru süreci lie bavuru yerieri ye sati ekii:
Sati, 15 YATIRIM ye IS BANKASI taralindan “Talep Toplarna Yontemi” ile
gercekIeHleeektir. Talebin andan fazia olmasi dunimunda uygulanacak d4ittm esaslan madde
sennayc plyasasi maci notunun 5.2.2. maddesinde belirtilmektedir. Bu halka anda finansman
bonosu / iskontolu tahvil satin almak isteyen tUrn yatirnucilann; haiku an sUresi içinde ye
sermayc piyasasi maci notunda belirtilen bavum yerierine mflmcaat derek T&ep Formu’nu
doldurmalan ye satin alaealdan borçlanma ançlannrn bedelleflni sermaye piyasasi ann notumm
5.1.6 maddesine gOre yatirmalan gerekmektedir. I BANKASI borçlanma amçlarimn halka
arzina i1iIdn olarak yatinmcilar aagidaki gibi 3 (tIc) gruba ayn1miIardir: Yurtici Bireysel
Yabnmcilar, Yurtiçi Kumms& Yatinmcilar, Yurtthi Kurumsal Yatinmc,lar.
Finansman bonosu! iskontolu tahvil haiku arzina ba.vuran yatinmeilar, 15 YATIRIM MENKUL
DEGERLER A.5.ve tUrn ubeJeri lie acentesi konumundaki TURKIYE 15 BANKASI A.5.’nin
tUrn ubeIerine talepte bulunmak 1cm bavumbiUrler.
Kiymet Biokesi Yontemi lie Odeme Kabul Edecek Bawuru Yerieri:

.

Bavuru Yen

.

Temmata Konu Olabdecek Kiymetler
.

.

I Yatinm Menkul
Degerler A.5.

/

4/

...,..

Pam pfyai .Fpnfr Kisa Vadeii
Borçl&na%iáciari Fonu, bIBS (TL)

Kiymet
Bozdurmaya
1likin Talep
Yöntemi
Degiken
YUntem

II
-

:

‘
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Tilrkiye l Bankasi k$.

80J kodlu I Poftfy Pan Piyasast Fonu I (bir)
adet ye katlari olank, 808 kodlu i Portiby Kisa
Vadeli Borçlanma Amclan Fonu ise asgari adet
10 (on) olup adetler 10’un katlan olank
belidilecektir. it DIBS’Ier ye l BANKASI’mn
ihnç ebni oldugu TL cinsi finansman
bonos&tahvlller 1cm asgañ add 10 (on) olup
adetler I O’un katlan olarak belirtilecektir.
Yabanci pan DIBS’ier teminam alinmayacaktir.

Sabit
veya
Degiken
Yöntem fralep
formunda

yaunmci
tarafindan
belirtilecektir.)

Doviz Riokesi Yflntemi he Odeme Kabul Edecek Bqvuru Yerleri:

Kisitlar

Bavuru Yen
1

Yatinm

Doviz
Bozdurmaya
iiikin Talep
Yöntemi
Deg1ken

Menkul

Degerier A.S.

.

Döviz

Yontem

Sadece vadesiz dbviz tevdiat hesaplan (0TH)
Tflrkiye

t Bankasi A.5.

kuilanilabilecek olup, bir yatinmci sadece tek bir
vadesiz 0TH ile taiepte bulunabiiecektir.

Sabit YOntem

KniIanamayan talepiere alt bedeller lie yattnmcilar tarafindan saU’ fiyatrnrn lizerinde
Udenen tutarlann jade ekIi hakbnda bilgi:
Talep enikieri finansman bonosu ve/veya tahvilin parasal tutanni gun içinde nakden yatinii Yurt
lçi Bireysel Yatinmeilarin yaflrthklan tutar finansman bonosu ve/veya tahvilin hesaplanna
virman edi1ecei tarihe kadar gecelik repoda degerlendiflierek her bir repo donU0nde yatinmci
hesaplanna yansitilacaktir.

Talep cdilebilecek asgari velveya azami miktarlar hakkinda bilgi:
Fiinansman bonosu ye iskontolu tahvil lalep eden Bireysel Yatinmeilar, Talep Formu’nda talep
ettikeñ parasal tutan, Yurfiçi ye Yurtdii Kunimsal Yatinmeilar ise tuiep ettikieri adedi
belirteceMerdir. Nominal degeri I TL olan 1 adet borçlanma ama 1cm Bfreysel Yatinmdilann
minimum lalep tutan 1.000 TI., Yurtiçi ye Yurtdii Kununsal Yannmcilarrn minimum talep
miktan 1.000 adet (1.000 TI.) olacakur.
Borçianma araci aimak için bavuru yapilacak yerier lie borçlanma araci bedeflerinin
ödenme yen we ddl lie teslim süresi de dOll borçlanma araclannm tesiimine iIikin bilgi:

a) Bapuru yapilacak yerier lie borçlanma arac. bedeiierlnin Udenme yen we eMine iIikin
biigi:
I) Yurt içi Bireysel Yatinmcilar: Yurt içi Bireysel Yatir,mcilar aagida belirtilen nakden odeme,
bymet ye dOviz blokesi yontenüyie talepte bulunma seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte
bulunabilirler.
(1) Nakden Odeme: Yun içi Bireysci Yatinmeilar taiep ettikieri finansman bonosu/tahvile
ilikin parasal tutan nakden yatiracaldardir.
(2)Kiymet Biokesi YOntemiyie Taiepte Bulunma: Yurt içi Bireysel Yatinmalar, yatinm
hesaplannda meveut olan ye sennaye piyasasi aracinqtu madde 5.1.3.2’de belirtilen bymeUefl
teminat gstermekAuretiyIe finansman bbnos&thhvil talep,edebileceklerdir.
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Kiymet Bozdurmaya Iliskin Sabit Ydutem: Vade balangiç larihinde, bu yOntemi tercih eden
yatinmcilann darnm Ustesine gore almayt hak ettilderi finansman bonosWtahvil bedelleri,
yannmcilann bloke edilen TL DIBS’leri, 15 BANKASI’nrn ihnç etmi oldugu TL cinsi
finansman bonolan/tahvillefl ve/veya teminat kabul edilen fonlan res’en bozdurularak
Odenecektir. Hem teminat kabul edilen fonlar hem TL cinsi fmansman bonosWtahvil teminati lie
t&epte bulunan yatinmeilann laymetlerinin nakde dOnOtiirUImesi sirastyla fon ye en yakin vadeii
U cinsi flnansman bonolan ye tahviller (DIBS ye 15 BANKAST’nin ihmç eUni oldugu U cinsi
finansman bonolan ye tahviller) ek1inde yapilacaktir. Teminat kabul edilen fomm
bozthwulmasmda ise o gun 1cm I BANKASI tarañndan açiklanan a1, flyan dflckate alrnacaktr.
Kiymet Bozdurmaya IIikin Deiken Yontem: Vade ba1angiç wrihinde, bu yöntemi tercih
eden yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak etfikied finansman bonosuitahvil bedelteH,
yatinmdflann vade ba$angiç tarihinde suat 1 2:OO’ye kadar nakden Odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen DIBS’ler velveya fonlar bozdumlarak adenecektir. Teminat gosterilen fonlann
bozdurulmasmda ise o glin için fon kurucusu tarafindan açiklanan a1i fiyati dikkate alrnacaktir.
(3)Doviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt Içi Bireysel Yatinmeilar hesaplannda
mevcut olan TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi’nca alim-satim konusu yapilan
dOnUtOrUlebi1ir dOvizied teminat gostennek swetiyle finansman bonosu/tahvil talep
edebilecekierdir.
DUviz Bozdurmaya IIlkin Sabit Yöntem: Vade balangiç tarihinde, bu yOntemi tercih eden
yattrimeflann dagitim listesine gOre almayi hak ettikieri flnansman bonosu/mhvil bedelleri,
yatrnmcilarin bloke edilen dovizieri res’en, 15 BANKASI’mn daRitim anindald gie dOviz ali
kuwndan bozdunilarak Odenecektir.
DOviz Bozdurmaya 1llkin Degiken Yontem: Vade ba1angic tadhinde, bu yOntemi tercih eden
yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettikieri finansman bonosultahvil bedelleri,
yaunmcilann vade baJangiç tarihinde saM 12:OO’ye kadar nakden Odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen dovizier bozdurularak Odenecektir. Teminat gOsterilen dovizin bozdurulmasmda 1
BANKASI’mn dagium anindaki gie dOviz ah kuru kullanflacaktir.
ii) Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatirimeilar:
Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcflar’in talepte bWunmak için talep fonnu doldurmalan
yeterlidir. Yurtiçi ye Yurtdii Ktwumsal Yatinmeilar flnansman bonosu/tahvil bedellerini talep
anmda Odemeyeceklerdir. Yurdçi ye Yurtdii Kummsal Yatinmcflar almaya hak kazandikian
flnansman bonolannrn/tahvilleñn bedelini vade balangiç tarihinde saat 12.OO’ye kadar
Odeyeceklerdir.
b) Borçlanma araçlanmn tesliminc iIikin bilgi:

HaIku an edilecek borçlanma araçlan, satim tamamlanmasim mtlteakip Sermaye Piyasasi
Mevzuat, çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleñ bannda kayden izlenmcye balanacaknr.
Yaunmdflann satin almaya hak kamndiklan kiymetler, vade balangiç tarihinde IvllCK’dald
hesaplanna akmnlacaktir.
Haliw an sonuçlannin me ekilde kamuya duyurulacagi hakiunda biJgi:
Halka arz sonuçlan, Kumlun sennaye piyasasi araçlanmn satiina ilikin dtIzenlemeleHnde yet
alan esaslar çerçevesmde dagitim hstesiipn keJl*qgi gunil takip eden flu i gUnil içensinde
KumI’un Ozel durumlann kamuya 6ikIrjösmi iijkin dazenlemeleri uyannca kamuya
/
duyurulur.
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Konuya iIikin ayrrntih bilgi sermayc piyasasi araca notunun 5.1 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
5.3 Menfautler hakkrnda bilgi
YOKTUR.
5.4 Halka andan tslepte bulunan yatirnncibnn katlanacagi maliyetler hakkmda bilgi
I BANKASI wmfindan ihnç edilecek borçlanma aruçlanna lllIdn vergilendinne sennaye
piyasasi ann notunun 9. maddesindeki “Borçlanma Amçlan lie ugh Vergiiendinne Esaslan”
kisminda ye 5.6. “Talepte bulunan yatirimcilann odeyecegi maliyetier hakkrnda bilgi” kisminda
be1irti1mitir.
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