Tflrkiye I Bankas 4.5.
Ozet
Bu özet, Sermaye Piyasasi Kurulu (KuniI)’nca 2L1.1.fj.2Qthrihinde onayiaumitir.
Ortakhgiminn toplam 20.000.000.000 TL tutarmdaid ihnç tavam kapsamindaki
borçianma araçlannin haiku an edilecek 500.000.000 TL nominal deterli 137 gun vaddi
fmansman bonolarmin haiku anlna iiikin özettir. Haiku an edilecek finansman bonolanna
fazia talep geimesi durumunda haiku an tutan 750.000.000 TL’ye kadar artUriiabilecektir.
Ozetin onaylanmasi, özette yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekefflilil anlamina
gelmeyccegi gibi, söz konusu borçlanma araçiarina ilikin bir tavsiye olarak dii kabul edilemez.
Bu Lint cerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlanna iiikin ihraççinzn yatinmedara kari
olan ildeme yUkUmiuiilgu, Kurul veya herhangi bfr kamu kuruIuu tarafindan garand altina
ahnmamiflr. Aynca haiku an edilecek borçlanma araçianmn f.yatinin beilrienmcsinde
Kurui’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu Lizet, ihraççi bilgi dokflmarn ye sermaye piyasasi ann notu ile birilkte geceril bir
izahname oiuØurur ye ihraççi bilgi dokümarn ye sermaye plyasasi araci notunda yer alan
bilgilerin Ozetini içerir. Bu nedenle, Lizet izahnameye giri olarak okunmah ye haiku arz edilecek
borçhanma araçianna Illkin yatirim kanarhan ihracci bilgi dokumani, sermaye piyasasi ann
noW ye Lizetin bir bOtfln olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu Lizet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççi bilgi dokimani 1911012017 taribinde, ihnacci
bilgi dokumarn tadil metni ye sermaye piyasasi araci notu .23./11/2017 tadhinde ortaidigimizin
ye haiku arzda satia aracilik edecek I Yatinm Menkul Degerler A.5.’nin www.isbankcom.tr
ye www.isyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydinlatma Piatformu (KAP)’nda
(kap.org.tr) yayimhanmitw. Aynca bavuru yerierinde incelemeye acik tutulmaktadir.
SPKn’nun 10’uncu maddesi uyarinca, izahnameyi oluØuran belgeler ye bit belgelerin
elderinde yen alan yanh, yaniltici ye eksik bilgilerden kaynakianan zaranlardan ihraçç.
sonimiudur. Zarann ihraççidan tannin edilememesi veya edilemeycceginin açikça belli olmasi
hahinde; haiku an edenler, ihnca aracihk eden yetkili kunilu, vana garantLir ye ihraççrnrn
yBuetim kurulu ilyeleri kusurlanna ye durumun gerelderine gore zararhar kendilerine
yakietilebildigi olcüde sorumludur. Ancak, izahnameyi olusturan dier beipeierie birlikte
okunduëu takdirde Ozetin yaniltici, hatak veya tutaniz olmasi durumu hark oimak fizere,
sadece Uzete baEli olarak ibiiilere herhan& bir hukuki sorumiuluk yOklenemez. Bagimsiz
denetim, derecelendirme ‘e degerleme kurululari gibi izahnameyi oluØuran belgelerde yer
almak Ozere hazwlanan mporlan hanrlayan kii ye kurumlar da haziriadikiari raporlarda yen
alan yauIi, yarnitici ye ebik bilgilerden SPKn hukilmieni cerçevesinde sorumludur.

lull

TGRK!YE

i EANKfl1 Afl.

I%g%%1\

ICINDEKILER
1.

OZETIN SORUMLULUiUNU YCKLENEN KISILER

4

2.

ffiRAIYA IL1SKIN BILGILER

4

i

ffiRAç EDILECEK BORLANMA ARALARJNA 1LI5KIN BILCiLER

4.

RISKFAKTORLERL.....

5.

HALKA ARZA ILI5KIN BILGILER

..•

9
11

-

A
/‘

...

...•

13

•
-—

‘.;

-.

•

‘1

• t4$1tt’1

TORKiTh S EANKAS A..

Is

2

&rmay3 P1, :..rn

KISALTMA YE TANIMLAR

AR

Anonim 5irketi
Avrupa Birligi

ABD

AmeHka Birleik Devietleri

ATM
BANKA veya i BANKASI

Otomatik Pan çebne Maidnasi

A.5.

vev

iJ4RArnl

Thrkiye I Bankast Anonim 5irketi

BDDK

Bankacilik Duzenleme ye Denetleme Kurumu

Borçlanma Amçlan

Finansman bonolan, iskontolu tahviller ye kuponlu lahviller

Borsa veya BIAS
BSMV

Borsa Istanbul A.S.
Banka ye Sigorta Muameleled Vergisi
“Turkiye I Bankasi Anonim 5irketi” lie birlikte bagii
ortaldildan Anadolu Anonim Turk Sigofta 5irketi, Anadolu
Hayat Emeklilik A.5., Closed Joint Stock Company 1bank
(CJSC 1bank), Efes Varhk Yonetim A.5., Is Investment Gulf
Ltd., I Faktoring A.5., I Finansal Kimlama A.5., 1
Gayrimenkul Yannm Ormidigi A.5., 1 Giiiim Sermayesi
Yatinm Ortaldigi A.5., I Portfliy Yonetimi A4., i Yatinm
Menkul Degerier A.5., 1 Yatinm Ortakhgi A.5., Ibank AG,
Maxis Securities Ltd., Mliii Reasurans T.A.S., TSKB
Gayrimenkul Yatinm Ortakligi A.5., TUrkiye Sinai Kaikinma
Bankasi A.5., Yatinm Finansman Menkui Degerier A.5. ye
ittnki Amp-Turk Bankasi A.5.”

GRUP

15 YATIRIM

Uluslararasi Menkul Kiymet Tanimlama Kodu
i Yatinm Menkul Degerler A.5.

KAP

Kamuyu Aydinlatma Piaffoimu

MKK

Merkezi Kayit Kumluu A.5.

RYvO
SPKn
SPK veya Kuwl

Riske Maruz Deger
Sermaye Piyasasi Kanunu

ISIN

S&P
TBB

Sermaye Piyasasi Kumlu
Standard and Poor’s
Turkiye Bankalar Birligi

T.C.

TQrldye Cumhudyeti

Ii

Turk Limsi

TP

Turk Parasi

17K

TUrk Ticaret Kanunu

YK

Yonetim Kurulu

VP

Yabanci

en
7.1

tSIt tcnl
.-r•2

AS

—

fl

1. OZET1N SORUMLULULUNU YUKLENEN KiSiLER
Kanuni yetid ye sonimluluklarimiz dahilinde ye gürevimiz çerçevesinde bu Uzefte ye
ekierinde yer alan sorumlu oIduumuz kisimlarda bulunan bilgilerin ye verileñn gerç4e
uygun olduunu ye özette bu bilglleñn anlammi degitirecek nitelikte bir eksiklik
bulunmamasi için her turlu makul özenin gösterilmi olduRunu beyan ederiz.

TURK1YE
tfl”y

Ihraççi
i BANKASI A.s.

r”J4yJ•

Sorumlu OIduuKisim:

‘

Ozetin Tamam,

fr&ehin Otbek
1á!rim Mildoru
15/11/2017

Mazium Yalçin
Madur Yardimvisi
15/11/2017

2. 1RRAçcIYA ILISKIN BILGILER
2.1. Ihraççrnrn ticaret unvani

TUrkiye t Bankasi Monim Si&eti
2.2. lhraçç’rnn hukuki statusil, tabi oldugu mevzuat, ihracçrnrn kuruldugu lUke ile iletiim
bilgileri

L Anonim Sirket

flukuki StatO
TaN OIduu Yasal Mevzuat
Kuruldugu Olke
Fiili Yonetim Yen

:
—

internet Adresi
TelefonveFaks Numaralan

TUrkiye Cumhuriyeti Kanunlan
Thrkiye
1 Kuleleri, Kule: 1,
34330 Levent/Beikta/Istanbu1
www.isbank.com.tr
0 212 31600 00/ 02123160990

Konuya iliildn ayrrntili bilgi ihraçç. bilgi dokUmamnin 5.1.4 no’lu maddesinde yer
almakiadir.
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2.3. Ihraççiyi ye faaliyct gosterilen sektörU etkileyen önemli egilimler
2017 ythnrn ikinci çeyreginde dOviz kuru thlgah seyrini ilk çeyrege gore azaltmi, isiz1ik veriled
bell omnda iyileme gOstenni ye enflasyon thmli bir seyir iziemeyc balamttir. Turk Lirasi’nrn
yfirn ilk ayianndaki deter kaybmin geeikmeli etidleri lie enerji fiyatlanndaki kismi toparianma
sonucunda tOketici enflasyonu Nisan ayinda %1 1,9 lIe tepe noidasina uJamii,r. Yiiin ikinci
yansrndan ifibwen ekonomide toparlanina egilimi, global merkez baukalannin genileyici pan
politikalanni devam edecegi beklentileri He ge1imekte olan ulkeiere yonelik guclenen sermaye
alumlan Turk Lirasi’nrn diger gelimekte olan alice pan birimleri ile birilicte deRer kamnmasini
sag1amitir. Soz konusu gelimeIere ramen gerek manet gerekse çekirdek enflasyonda istenen
gerilemenin gerçek1ememesi sonucunda TCMB, enflasyon gorunumande belirgin bir iyileme
sagianana kadar pam politikasrndaki siki duruun sckdUrulecegini açik1amitir. Kisa ye orta
vadede, global merkez bankalannin pam politikasi karariannrn ye jeopolitik riskierin gerek
uluslararasi gerekse Ulkemiz piyasalannda risk oluturmaya devam edecei beklenmektedir.
Yurtiçinde enflasyon gercek1emeIeH ye buna bagli olarak TCMB poiidkalan pan ye sermaye
piyasalanni etkileyecek geiime1er olarak One çflanaktadir. ABD, Euro Bolgesi ye çi&deki
ekonomik ge1imeler ye pan politikalanndaki degiim1er lie ge1imekte oian ulkelere yonelik
sermaye akimlanmn seyri de Uikemiz ekonomisini etldleyecek baiica unsuriar olarak dikkatle
izienmeye devam edecektir. Bu dogmltuda, Bankwn,z aictif-pasif yonetimi stratejilerinin
oiuturulmasi sirasrnda, gerek likidite gerekse yapisal faiz omnina ilikin rasyolar On plana
çilcmitir. OnomUzdeki dOnemde de bilanço yOnetimi, Bankamiz Aktif-Pasif Yonetimi Riski
Poiitikas, ilkeleri dogrultusunda ye mevcut riskier gozetilerek en etkin ekilde sOrdorulecektir.
Konuya iIikin ayrintih bilgi ihraççi bilgi dokumaninin 8.2 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.4. ihraccinrn dahil oldugu grup ye grup icindeki konumu hakkinda bilgi

30 Haziran 2017 itibanyla, s BANKASI’nrn finans, cam ye hinnet sektOrierinde faaliyet
gOsteren 25 adet irkette dogrudan pay’ bulunmaktadir. Bu irkeUerin l6 adedi bagli ortakht 3
adedi itimk ye 6 adedi de satflmaya hazir menkul deger olarak siniflandirilmitir. Merkezi
lstanbul’da olan 1 Bankasi’nrn ana faaliyetlefl bankacthk hinnetlerine odaklanmakia birlikte, 1
Bankasi Grubu’nun faaliyetleri olarak ele alindiginda üç aim bolume aynlabilir: Bankacilik
Hinnetleri, Finansal Itinkler ye Finansal Olmayan Isiralder.
Konuya ilildn aynntih bilgi ihraçç. bilgi dokflmaninin 7.1 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.5. Kar tahmin ye bekientileri
YOKTUR.
2.6. Ihracci bilgi dokümanrnda yer alan finansal tablolara ilikin bagimsiz denetim
raporlanna art o1uturan hususlar haklunda açiklama:
Gliney Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebed Mali Müavirlik A.S. tarafindan sinirli
denedme tabi tutulan 30.06.2017 tarthli konsolide finansal tablo ye dipnotlara ilikin Smirk
Bagunsn Denetim Raporunda u ifadelere yer veriJmitir: 30 Haziran 2017 tariN itibanyla
harrianan i1iikteki konsoiide finansal tabloiar, Banka yonetimi tarafindan ekonomide ye
piyasalarda meydana gelebiiecek olumsuz gelimelefin olasi etkilefl nedeniyie aynian ye tamami
geçmi dOnemlerde gider yazilan toplam 800.000 Bin TL tutannda serbest kariligi içermektedir.
Smirli denetimimize gOre, arth sonucun dayanagi paragrafinda belirtilen hususun konsolide
finansal tabiol Ozerindeki etidleri hadcjnd€’ !1ae ara donem konsolide finansal bilgiierin,
i A..’nin ye konsdlida4tña .flbhprtaldiklannin 30 Haziran 2017 tariff
TOrkiye I
yla f
I dunnnunun ye ayni .taribte—sonae?èn alti aylik doneme ilildn finansal
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perfonnunstnrn ye naldt aJuEannrn BDDK Muhasebe ye Finans& Raporlama MevzuaU ‘na uygun
olarak tUrn Onemli yanleHyle gerçee uygun bir biçimde sunulmadigi kanaadne vannamin sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimizi çebnemitir.

Aids Bagunsiz Deue6m ye Serbest Muhasebeci Mali MUvirlik A.S. tarafmdan baunstz
deneume tabi tutulan 31.12.2016 Iarihli konsolide frnansal tablo ye dipnotlan iikin
Bagimsiz Deneüm Raponinda Denetçi GOrilu: Konsolide Finansal Tablolam IIikin Açiklama
ye Dipnotlar 801Dm 5-11. Not g.5e be1inh1dii Qzere, 3! Anlik 2016 tarlhi itibanyla hanrlanan
i1iikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi tarafindan ekonomide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olumsuz geIime1eñn olasi etkileri nedeniyle tamami geçmi danemlerde
gider yazilank ayrilan 800.000 Bin TL tutannda serbest kariIigi içennektedir. Goru$imDze gOre,
yukandaki art1, gOrDDn dayanagi paragrafinda aç;klanan hususun konsolide finansal tablolar
Uzerindeki etkisi haricinde, iIiikteId konsolide finansal tablolar, TOrkiye t Bankast A.S.’nin ye
konsoidasyona tabi onakhklannrn 31 Amhk 2016 tarihi itibanyla finansal durumunu ye ayrn
tarihte sam eren hesap donemine aft finansal performansrni ye nakit akwlanm; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun olank tUrn Onemli yOnleriyle gerçege uygun bir
bicimde sunmaktadir.

Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Milavirlik A.S. tarafindan baimsiz
deneüme tabi tutulan 31.12.2015 tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotlara ili$dn
Bagimsiz Denetim Raporunda Denetçi GOrUU: Konsolide Finansal Tablolara t1ikin Açiklama
ye Dipnotlar 801Dm II. Not g.5’te belirfildigi Uzere, 31 Amlik 2015 tarihi itibanyla hanrlanan
i1iikteki konsolide finansal tablolar, Banka yOnetimi tarafindan ekonomide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olumsuz geIime1efln olasi etkileri nedeniyle tamami geçmi dOnemlerde
gider yanlarak aynlan ye 200.000 Bin TL’si carl dOnemde iptal edilerek gelir yazildiktan sonra
kalan net 800.000 Bin TL tutannda serbest kari1igi içermektedir. GOrUUrnUze gOre, yukandaki
arth gOrUUn dayanat paragrafinda açiklanan hususun konsolide finansal tablolar uzedndeki
elkileri haricinde i1iikteki konsolide finansal tablolar, TUrkiye I Bankasi A.S.’nin ye
konsolidasyona tabi oflaidiMannin 31 Aralik 2015 tarihi itibanyla finansal dummunu ye ayrn
tarlhte sona eren hesap danemine alt finansal performansini ye nakit a1uIanni; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun olarak tUrn Onemli yonlerlyle gcrçege uygun bir
biçimde sunmaktadir.
2.7. Secilfl finansal bilgiler ye faaliyet sonuclan

(Bin TI.)
AKTIF KALEMLER
Nakit DeerIer ye Merkez Bankasi
Saulmayn Ham Finansal Varhklar (Net)
Krediler ye Alacaklar
AktiI Toplami
PASIF KALEMLER
Mevduat
Alman Kredjler
Ozkaynaklar

Pasit Toplami

%MENKUL

Bagimsu
Smirh
Denetimden Deneimden Geçmi
Konsolide
Geçmi
31.12.2016
Konsolide
30.06.2017

Baimsiz
Deneffmdeu Geçmi
Konsolide
31.12.2015

33360.829
54.480.714
248.387.927
410.423.586

33233.131
51.770.372
225.295.662
373.820.264

32.489.976
47.009342
193.937.827
325.498.972

195.024.646
53.519.627

179.159.438
52.166.079

154201.290
45.468.534

45.644.925
410.423.586

41.726.862
373.820.264

36.683.526
325.498.972

6

Smirli Deactiwden Smirli Denedmden
GecmI Konsolide CeçmI Konsoilde
30.06.2016
30.06.2017

$In TL)
Net Faaliyel Kar/Zaran
Surdlirfilen Faaliyctler DOiitJfl
Ka&Zsran
Net Dilnem KarilZavan
Pay Bagina Kazauç/Kay.p

Bagimsiz
Denetlmden
Ceçmi
Konsolide
31.12.2015
4.575.081

3.865345

2.951.209

UaRimsiz
Denetlmden
Ceçmi
Konsolide
31.12.2016
7.019.441

3.070334

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

Bankamizin, 30.09.2017 Hesap Donemine Alt Konsolide Olmayan Finansai Tablolar ye Smirli
Denetim Raporu thblolan 30.10.2017 tarihinde KAP’ta yaymlanarak kamuya duyuruimutur.
(Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/B11dir1m1637786)

Son finansal tablo tafihinden idbaren 1 BANKASI’nrn finansal dunimu ye faaiiyetlerinde
olumsuz bir degiik1ilc olmadigim beyan ederiz.
2.8. Ihraççinin üdeme gUcUnlin deer1endiriImesi
zamanlarda meydana ge1mi olaylar hakkinda bilgi

1cm

Onemli ohm, ihracç.ya ilIkin son

YOKTUR.
Konuya iIikIn aynntih bilgi ihraççi bilgi dokümanrnin 5.1.5 n&Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.9. Ihraççimn grup içerisindeki diger bir irketin ya da irketIerin faaliyetlerindcn Unemli
öIçflde etidlenmesi durumunda bu husus bakiunda bilgi

T. IS BANKASI A.5.’nin, grup içerisindekl bir irketin veya irketIerin faaliyetlerinden onemli
OlçUde etkilenmesi söz konusu degildir.
Konuya iIik1n aynntih bilgi ihraççi bilgi dokUmanimn 7.2 no’Iu maddesinde yer
almakiadir.
2.10. Ihraccinin ana fualiyet alanlan hakkrnda bilgi

1 Banicasi’nrn ann faaliyeti Bankacthk olup i koflan kunimsal bankaczhk, ticari bankacihk,

bfreysei bankacth k, ozel bankadilik, sennaye piyasasi faaliyetleri ye diger finansal hizmetler ye
uluslararasi bankacihktan oluçmaktadir.
Konuya iIikin aynntih bilgi ihraççi bilgi dokUmanmin 6.1 no’Iu bölftmUnde yer
almaktadir.

2.11. Ihraçcrnrn yönetim hakimiyetine sahip olanlann adi, soyadi, ticaret unvam, yönetim
hakimiyetinin knynagi
Bankamiz sennayesinde en fazia paya sahip orialdarimiz Cumhuñyet Haik Partisi Genel
Bakan1igt ye T.I Bankasi A4. Mens. Munz. Sos. Guy. Ve Yar. San. Vakfi’dir. Siyasi panhler,
Anayasa ye kanunlara uygun olarak; milletvekili ye mahafli idareter seçimleH yoluyia, ttizflk ye
ça1,ma1an ye açik propagandalan ile mliii
programlannda belirlenen goruied
a ye toplum duzenl içinde ulke&n çagda
iradenin oiumasi;i,sagiayarak 4
‘c9Jke caprnda faaliyet gostermek Ozere
iyei seviy/sfre uIamasz
gerçek veya tuzel kii1erin yetefli mal ye
•‘ige

,

#

haldan belith ye sarekil bir amaca ozgulemeleHyle oIuan özel hukuk Wzd kiiligine sahip mal
toplulukiandir. Bu ozellikieri sebebi lie bankamizda hakim ortakyoktur.
Konuya iIikin aynntil. bilgi ihraççi bilgi dokOmaninin 12.4 no’Iu maddesinde yer
aimaktadzr.
2.12. Derecelendirme notu hakknda bilgi
FITCH RATINGS
(8 Haziran 2017)

Yabanci Pan
Mcvduat Now
Turk Lirasi Mevduat
Notu
Yabanci Pan Krcdl
NoW
TUrk Parasi Kredi
Now
Ulusal Kndi Now

S&P GLOBAL RATINGS*
(31 Ocak 2017)

MOODYS*
(20 Mart 2017)

fla2fNegatiUNot-Prime

Bal/NegatWNot-Pflme
BB+/Duraga&B

BB/NegatiflB

BB+?Duragan/B

BB/Negatif/B

AA+(tur)/Duragan

trAA-/trA-1

‘Simsiyla Uzim vadeli krcdi nohilGorunum(eger vana)/Kisa vadeli kredi notu bilgiledni içennekte&
Konuya iIi$dn ayrintih bilgi sermayc plyasasi ann notunun 83 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.13. Garanti hukilmieri

YOKTUK
2.14. Garantfir hakkindaki bilgiler
YOKTUR.
2.15. Yfinetim kurulu flycleri hakkrnda bligiler
GUrevi
-Yonetim Kurulu Bakarn
-Ucretlendinne Komitesi Bakani
-Kredi Komitesi Yedek Uyesi
-Denetim Komitesi Uyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Uyesi
-Yönetim Kuruiu Bakan Vekili
-Denetim Komitesi Bakani
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Rakani
-Risk Komitest Bakani
-Kurumsal Yonetim Komitesi Bakani
-Kredi Komitesi Yedek Uyesi
-Genel Mudor ye Yonetim Kumlu Uyesi
-‘era Kurulu Bakani
-Kredi Komitesi Bakani

Adi-Soyadi

H.Ersin Ozince (4)

Fusun Tumsava

Adnan Ball

(4)

(*4)

y4’tr. Turkay e

oy

-Iuán Kayhal a Komitesi Bakarn
4agmsizYonetim lCuruiu Uyesi

H:!.

prrrfl

Feray Demir

Ertugrul Bozgedik
Ersin Onder çiftcioIu
Mint Karayalçin

-Denetim Komitesi Uyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Oyesi
-iieretlendirme Komitesi Uycsi
-Yonetim Kunilu Uyesi
-Kredi Komitesi Uyesi
-Kurumsa) Sosyal Sonimluluk Komitesi Oyesi
Yonetim Kuwlu Uyesi
-Kredi Komitesi Uyesi
Yönetim Kunilu Uyesi
-Kunimsal Yonetim Komitesi Uyesi
Y)netim Kunilu Oyesi
YOnetim Kurulu Uyesi
-Kurumsal Yonetim Komitesi Uyesi
YOnetim Kumlu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Uyesi
Yonetim Kurulu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Uyesi
-

-

-

-

Ozeal Korkmaz

-

Muslim Sari
Rahmi Akin Tareli

-

Sayzn H. Ersin Ozince ye Sayin Fasun TUmsava Dcnctim Komitesi ftycsi olmalan nedeniyle Bagimsiz Yönetim Kunilu
Uyesidirler.
(“)GeneI Mudur, mevzuat gerei Yoncdm Kunilunun donI Gyesidir.

Konuya iIikin ayrintih bilgi ihraççi bilgi doklimanrnin 10.2.1 no’Iu maddesinde yer
almaktadtr.
2.16. Bagimsiz denetim ye bagimsiz denetim kuruluu hakkrnda bilgiler

Unvan
Sorumlu Ortak
Badenetçi

Adresi

31.12.2015
Akis Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
MUavir1ik A.S.

31.12.2016
Akis BaRimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
MUayirIik A.S.

30.06.2017
Gtiney B*msiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
MUavirIik A.S.

Mural Alsan

Erdal Tikmak

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

RUzgarlibahçe Mh. Kayak
Sic No29 Kavacik Beyko;
Istanbul 34805

Fatma Ebru YilceI
Eski BilyUkdere Cad. No 27
Kat 1-5 Oijin Maslak Plan
Maslak Mahallesi Sanyer
Istanbul 34398

3. IHRAç EDILECEK BORLANMA ARALAR1NA ILISKIN BILGILER
3.1. Ihraç edilecek borçlanma araclan lie ugh bilgiler
Bankamiz tarafindan 500.000.000 TL nominal deRerli 137 gUn vadeli finansman bonosu, ihraç
edilecektir. thraca fazla talep gelmesi durumunda ihrac tutan 750.000.000.TL nominale kadar
annnlabilecekür.
Konuya ilikin aynntili Mgi sennaye piyasas. araci notunun 4. bölflmünde yer almaktad.r.
3.2. Borçlanma araclannin hangi para birirnine gore ihnç edildiW hakkinda bilgi:
Finansman bonolan.Turk Lirast ciri,shiden satiasüñalcaktir

N
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3.3. Halka an edilecek borçlanma araçlan flzerinde, borçlanma aracinrn devir ye
tedavfllunu kisitlayici veya borçlanma aracini alanlann hakianni kullanmasma engel
olacak kayitlanN bulunup bulunmathkma iliØcin Nigh
YOKTUR.
3.4. Ihraç edilecek borçlanma araçlanrnn yatirimciya sagladigi hakiar, bu haklann
kullanim esaslan ye bu bakiara ilikin kisitlamalar lie derecelendinne notlan:
Finansman bonosu yatinmcilan, ihnci gerçekIetiren Sirkefin alacakhsi konumunda olup 5irket
aktifleri Ozerinde alacaklarrndan (anapam ye faiz) baka bir hakka sahip degillerdir. Bununla
birlikte, kurucu, yönetici, denctçi ye kanunen sorumlu olan diger kimseler gorevlerini gerektigi
gibi yerine getirme hususunda finansman bonosu sahiplerine kart da sommiudurlar.
Konuya iIikin ayrintili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 4.6 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
3.5. Nominal faiz cram ye ödenecek faize iIikin esaslar:
a) Nominal faiz orani:
137 gUn vadeli finansman bonosu için talep toplamarnn son gunO olan 29.11.2017 tarihini takip
eden i gilnu faiz omrn scnnaye piyasasi araci notu madde 4.6’de belirtilen eki1de
kesinletifl1erek yatinmcilara KAP anciligi ile duyurulacaktir.
b) Borçlanma aracinrn vadesi ye plani:
137 gUn vadeli flnansman bonosu, 1cm talep toplamarnn son glint) olan 29.11.2017 tarihini takip
eden i gUnü (30.11.2017) faiz omrn ye dagium sonuçlan onaylanarak ilan edilecek ye ayni i
glint) finansman bonosu halka arzrna katilan tUrn yatnmcilar için vade ba1angiç tafihi olacakur.
137 gUn vadeli finansman bonolanmn anapara ye faizinin geri Udernesi (vadesi) 16/04/2018
olarak bellr1enmitir.
c) Kupon odeme tarihieri ile faizin ne zaman fldenmeye baIanacagi, son ödeme tarihieri:

Iskontolu olarak ihraç edilecek 137 gUn vadeli finausman bonosunun faizi bir defada ye vade
sonunda anapan ile birlikte odenecektir.
d) Faizin degiken olmasi durumunda, dayandigi göslerge lab oram:
137 gUn vadeli finansman bonosunun thiz oranmin belirlenmesinde baz ahnacak T.C.
Babakan1ik Hazine MUstearIigi tarafindan ihmç edi1rni DIBS’ler aagida1d gibidir.
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e)

flalIw an edilecek borçlanma araçlnnnin yfifik geüri onni:

137 gUn vadeli finansman bonosunun yil hk getiri orani, finansman bonosu için hesaplanan
Gösterge Basit Faiz oranina %O,30 (owz baz puan) ek getiñ omrn ekienmeslyle beiirienecektir.
Finansman bonosimun faiz oram we sati flyati ialep topiamayi taldp eden lgUnu KAP’ta han
edilerek kamuya duyurulacaktir.
Borçianma ann sahipkri temsilcileri hakbnda bilgi:
6102 sayili TUrk Ticaret Kanunu uyannca finansman bonosu sahipleH, pay sahiplerinin paya
bagli olarak sahip olduldari temsil hakianna sahip degillerdir. Genel kurulda oy kulianma haidan
bulunmamaktathr.
g) Faiz ödemesinin tQrev bir kisminin olmasi durumunda, yatirimin degerinin dayanak
aracin degerinden, ozelilkie riskerin açik bir ekildc ortaya çiktii durumiarda nasil
elkilendigi hakkinda bilgi:
YOKTUR.
3.6. Borçlanma araçlannrn borsada iØem gOrmesine iiikin esasiar ile iIem görme
tarihieri:
Borsa lstanbul’un 22/09/2017 tarihii onayiyla, I BANKASI’nrn tedavuide bulunan borçlanma
araçlannin BDDK tarafindan belirlenen limiti amamasi kou1uy1a, Banka tarafindan halka an
yoiuyla ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikIi yatinmeilam satilmak there ihmç edhlecek TL
cinsinden 20 milyar TE tutara kadar borçlanma araçlanndan,
sati
a) Haika an yoluyla satilacak kismin, Kuruiunuz tarafindan izahnamenin onaylanmasi ye
Borsa
çerçevesinde
maddesi
18.
sonuçiannin Borsamiza ulatin1masi kaydiyla, YOnergenin
kotuna alinarak KAP’ta yapilacak duyumyu izleyen ildnci i. gilnflnden itibaren Borçlanma
Araçlan Piyasasi Kesin Aiim Satim Pazan’nda ilem gOnneyc baiayabi1ecegi,
b) Halka an edilmeksizin nitelikli yatinmcilan ihraç yoiuyla satilacak kismin ise, Kiwulunuz
tanfindan ihraç beigesinin onaylanmasi ye sati sonuçiannrn Borsamiza ula$inimasi kaydxyia,
Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alinarak KAP’ta yapilacak duyuruyu izleyen
ikinci i gununden itibaren Borsamiz Borçlanma Araclan Plyasasi Kesin AIim Satim Pazan’nda
sadece nitelikli yattrimcilar amsmda iIem gönneye baIayabilecegi biIdirilmitir.
yer
Konuya iIikin aynntih bilgi sermayc piyasasi ann notunun 6.1 no’iu maddesinde
almaktadir.
4. RISK FAKTORLERI
4.1. Ihraçcinin borçianma araçIanna ilikin yukumllililkierini yerine gcdrme güclinU
etkhleyebilecek riskier
Ihraççi Risid: Finansman bonosu ihmccisimn finansman bonosuna h1ikin yUkUmlUlUkledni
kismen veya tamamen zamamnda yerine getirememesinden doiayi kari1aiIabilecek zarar
olasiligidir.
Kredi Riski: Kredi riski, bedi borç1usunqn I BANKASI lie yapagi s3zieme gerekierine
a, tamajheu zamamnda yerine getir(e)memesinden
uymayarak ytikUmiUIUUnU kismen
o1uabi1ecek zarar olasiligim Wade eder
,

Faiz Oran. Riski: Faiz cram risid, faiz nmnJannda meydana gelen dalgalanmalann, faize duyarJi
varlik, yflkumiGlnk ye biianço dii i1emled Uzerinde meydana getirebi1ecei deger dUUtl olarak
thnimlanmaktadir. Piyasa faiz omnianndaki degiikiik1er, faiz getiren aktiflere uygulanan faiz
orani ile fiiz maliyetii pasiflere odenen faiz omnian arasmdaki spread’i ye boylelikie faaliyet
sonuçlanrn etkiiemektedir.
Kur Riski: Kur risid, doviz kurlannda meydana gelebilecek degiik1i1der nedeniyle GRUP’LUI
maruz kalabilecegi zarar olasiligini Wade etmektedir. GRUP’un varlik ye yUkUmiuiUklerinin
anemli bir bolamu bata USD ye EUR olmak Ozere yabanci pan cinsindendir. Bu nedenle
kurlardald degiime bagh olank GRUP varlik ye ytikUmlulUkied arasinda doviz açigi nedenlyle
kur riskine mawz kalabilecekdr.
Likidite Riski: Genel olarak likidite riski bir kuruiuun net flnansman ihtiyaçiannt sagiayamama
riskidir. Likidite riski, ban finansman kaynaldanmn bulunamamasma sebep olabilen plyasa
bozulmalan veya bedi derecesindeki dUsillerden kaynakianabilir. Turkiye piyasaiannda likidite
Hski, geçmite onemli çalkantzlara yol açmi elan bir risktir.
Piyasa Risid: Sahip olunan portfy veya finansal pozisyonlann, finansal piyasalardald
dalgalanmalardan ortaya çikan faiz orani riski, lair riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ye hisse
senedi flyati risid gibi riskier nedeniyle zarar etme oiasihgidir.
Operasyoncl Risk: Yetemiz veya baanstz iç sureçler, insanlar ye sistemlerden ya cia harici
olaylardan kaynaldanan ye yasal rigid de kapsayan zarar etme oiasiligim ifade eder.
4.2. niger riskier hakkindaki temei bilgiler
ItirakIerden Kaynaklanan Riskier: I BANKASI’mn, finansal hizmetler ye cam da dahil
olmak üzere muhtelif sekiorierdeki irketlerde özsermaye itirald buiunmaktadir. Herhangi bir
mevcut /gelccekteki itimk yatinmmin veya söz konusu yatrnmlann toplammm v&veya ileride
gerçek1eebiIecek elden çikarmaiann 1$ BANKASI’na olumsuz etidleri olabilir. Ilavetern
itimklefln degerinde veya temettU gelirlerinde genel piyasa kouiIan ve/veya irketierin yOnetsei
ya da mali bUnyelerine aft sorunlar nedeniyie I BANKASI olumsuz yonde etkilenebilir.
Itihar Wski: hibar riski, faaiiyetlerdeki baansizhk1ar ya cia meycut yasal dazenlemelere uygun
davranilmamasi neticesinde BANKA’ya duyulan guvenin anlmasi veya itibarm zedelenmesi ile
ortaya çikabilecek kaybi Wade etmektedir.

I Riski: Faaliyetin sUrdUrulmesine i1iIdn risk olarak da tanimlanabiiecek i riski hacim, maij ye
giderierdeki dalgalanmalardan, rekabet ortammdaki degiimierden kaynakianan risktir.

Strateji Riski: YanIi ticari seçimlerden, kanriann dUzgUn bir biçimde uygulanmamasrndan
veya ekonomik faktorlerdeki degiime tepid eksikliginden kaynakianabilecek zararlarthr.
Spesifik Risk: Olagan piyasa hareketleri dimda, menkul kiymet ihraççisinrn (IS BANKASI)
yonetimlerinden ye mall bUnyeiednden kaynakianabilecek sorunlar nedeniyle kredibiiitesinin
dUmesi sonucu meydana gelebilecek zarar oiasiiigidir.
niger: Banka hakkinda faaliyet izainin kaldinimasi ve/veya Bankamn TasarrufMevduati Sigorta
Fonu’na devredilmesine ilikin kararlar alimnasi yatinmcilari zaram ugratabilir. Aynca Bankamn
kontrolG diinda gelecekte kanunlarda ye mevzuatta yapilacak degiik1ikler sektOru
eudleyeceginden Banka’nrn faaliyetleH ye finansal sonuçlan Ozerinde dogrudan veya dolayli
olmnsuz cUd o1utunbiIir. BANKA bilgi variik.an,bilgisayar ye ileliim kaynaklan alani içinde
bilgi sizintisi veya ymet kesintisi yaamhásisØnuü o1uabiIecek Siber risk kaynakli finansal ya
ibari kayip v gS’abilir.
T:niE:

4.3. Ihraç edilecek borclanma araclanna iIikin riskier hakkindaki temel bilgiler
ihracci Kndi Riski: Finansman bonosunu ihmç eden Bankanrn finansman bonosundan
kaynaldanan odeme yOkilmifflilkierini bsmen veya tamamen yeñne getinnemesi nedenlyle
yatinmciiann kaqi1aabiIecegi Hsktlr.
Plyasa Riski: Finansman bonosu ihmç edildikten sonra, bu araçiann ikincil piyasadaki faiz oran’
ekonomideki ye BANKA’nrn mail yapisrndaki gelimeiere bagh olarak, han edilen faiz oranindan
farkh olarak ikincil plyasada belirienecektir. Boylece finunsman bonosunun itfa tadhine kadar
olan degeri, thlz oranianndakh degiikiik1ere paralel olarak degiebiiecektir. Ancalç ilk ihraçta
finansman bonosunu alip vade sonuna kadar elinde tutan yatinmel, iffa (vade) tarlhiednde
kendilerfne www.isbank.com.fr adreshi Thrkiye 1 Bankasi A.S.’nin internet sitesi ye KAP’ta Han
edlien fain dde edecektir.
Likidite Riskk thraççi bedi durumundan bagimsiz olarak alici ye saticiiann piyasaya katthmmrn
dUmesi sebebiyle iIem hacimiednin dUmesi ye piyasa derinliginin yetersiz kalmasi ibraca
iikin ilkidite riskini ortaya çikannaktadir.
Konuya iliildn ayrintth bilgi ihracçi bilgi dokUmaninin 4., sermaye piyasasi ann notunun
ise 2. bOlümOnde yer almaktadir.
5. HALKA ARZA ILISKIN BILGILER

5.1 Halka anin gerekcesi ye halka an gelirlerinin kullanim yerleri
Bankamiz finansman bonosu ilnci;
•
•
•
•
•

Benzer vadell TL kredUerin fonlanmasi,
Kaynak çeitiendirmesi,.
Net vade açiimn azaltilmasi,
Likidite etkisi ye
Yatirimcilara sunulan DrUn ceit1iiiginin artinimasi

gerekçeleriyle gerçek1edrhlmektedir.
Bankacilik sektOru pasif yapisrnda onemli olçUde agirligi olan mevduat kaleminin diinda cia
fon yaratilmasi ye kaynakiann çeit1endirhimesi, gerek Bankamiz gerekse de sektôr tarafindan
tercih edilen bir hususwr. Diger yandan, faize hassas pasifleHn ofl&ama vadesinin
gerçeMfifl1en ihmçlar lie uzatilarak net vade açigmin azaltilmasi heddflenmektedfr.
Gerçek1efld1ecek ihmçiar finansal rasyolanu gUçlft seviyelerde idame ettirilmesi açismdan
onem arz etmekte olup, ihmçlar He sagianacak kaynaklann Bankamizrn likidite rasyolanna
olumiu yonde katki yapmasi beklenmektcdir. tiaveten Bankamiz finansman bonosu ve/veya
talivilled iie tasaffufsahipierine sunulan yatirim Orunlerinde çeit1iIik sagIanmi olacaktir.
lhraç yoluyla yaratilacak kaynakiar %1 00 oranmda benzer vadeli TL hedhiedn fonlanmasmda
kuflanilacaktir. Th cinsinden ihmç edhlen frnansman bonosu baldyesi istibarli bir seyir
izlemekte oldugundan, baldyenin buyflk bir kismi borclanma araclannm iffa tarihierl lie yakrn
vadedeki ii kredilerin yenilenmesi 1cm kullanilmaktadir. have kaynak yaratilmasi halinde de
ylne bit kaynakiar benzer vadeli TE bedileriçinkuuamlmaktadir.
ili*inXvnnhhj bilgi sermiye

piyasasi

araci, notunun 3 2 no’Iu maddesinde yer
-

(

5.2 HaIku aria iIiMn temel bilgiler
Haiku amn tubi oldugu kouIlar:
IS BANKASI 5411 sayth Banhcihk Kanunu Nilkumleri uyannca baliyet gOstennekte olup, aym
kamm hflkamleñ uyannca BDDK’mn duzenleme ye denetimine tabidir. BDDK’mn 30.09.2010
taHh ye 3875 sayth karan lie bankaiann ‘FL cinsinden finansman bonosu/tahvii lhnç etmesine
izin verilmisir.
Haiku an edilen borçianma araçlannm tutun:
Ihmc ediiecek 137 gUn vadeli finansman bonosunun nominal tutari 500 milyon Th’dir. Söz
konusu finansman bonosuna fazia talep gelmesi durumunda ihraç tutan 750,000.000.-TL
nominal degere kadar arttirilabilccektir.

Haiku an sdresi ye tahmini halka an takviml:
27-28-29 Kasim 2017 tarihleHnde 3 i gUnü sUresince miep toplanacakur.
Haika arm bavuru sured lie bavuru yerleri ye sati 9ekii:
Sati, 15 YAT[RIM ye 1 BANKASI tamfindan “Talep Toplama Yontemi” lie
gerceklqdfliecektir. Talebin andan fazia oimasi durumunda uygulanacak dagium esaslari madde
sennaye plyasasi uraci notunun 5.2.2. maddesinde beliniimektedir. Bu haIku anda finansman
bonosu / iskontolu tahvil satin almak isteyen tUrn yatirimeilann; halka arz sflresi içinde ye
sennaye plyasasi araci notunda belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Taiep Formu’nu
doldurmalan ye satin alacaklan finansman bonosu bedellerini sermaye piyasasi ama notunun
5.1.6 maddesine gore yatinnalan gerekmektedir. 15 BANKASI flnansman bonosunun halka
amna ili*in olarak yaunmcilar aagida1d gibi 3 (Uc) gruba aynImiIardir. Yurtiçi Bireysel
Yatinmcilar, Yurdçi Kunimsal Yatnmcilar, Yurtdii Kummsal Yaunmcilar.

Finansman bonosu haiku anma bavumn yatinmcilar, i YATIRIM MENKUL DEOERLER
A.5ve tUrn ube1eH ile acentesi konumundald TURKIYE 15 BANKASI A.5.’nin film ubeIerine
talepte bulunmak için bavurabilir1er.
Kiymet Blokesi YUntemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri:

Teminata
Kiymetier

.

Bavuru Yen

Konu

Kiymet
Bozdurmaya
1hkrn Taiep

Olabilecek

YUn tern

I Yaunm Menkul
Degerler A.5.

Turkiye
A.5.

Bankasi

Degiken
Pan Piyasasi Fonu, Kisa Vadeli
Yontem
Borcianma Araçlan Fonu, Dm5 (TL)
801 kodlu i Poflffly ParaPiyasasi Fonu I Sabit
veya
(bir) adet ye katlan olarak, 808 kodlu 1 Degiken
Portmy Kisa Vadeli Borçlanma Araçlan Yontem
Fonu ise asgaH adet 10 (on) olup adefler (Talep
10’un katlun olarak belirtilecekfir. ‘FL foimunda
DIBS’ier ye I BANKASI’nin ibraç etmi yatmmci
oldugu TL cinsi frnansman bonosu/tahviller tamfindan
1cm asgari aet 10 (on) olup adetler l0’un belinilecektir.
katlan .olarak béiiftilecektir Yabanci pan
)
D1BSler teihinati ahnmayacaktir.

T!
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DUvlz Blokesi Yöntemi lie Odemc Kabul Edecek Bap.’uni Yerlerl:

Bawuru Yen

Kisitlar

1 Yatnm Menkul
Dcer1er A.S.

DOviz

Turkiye l Bankasi
A.S.

Sadece vadesiz doviz tevdiat hesaplari
(DTH) kullanilabilecek olup, bir yatinmci
sadece tek bir vadesiz DTH lie t&epte
bulunabilecektir.

Dövlz
Bozdurmaya
1IWn TaI
Yöntemi
Degiken
YOntem
Sabit Yontem

Kadanamayan taleplere ait bedeiler lie yatinmciiar tarafrndan sati fiyatinrn uzerinde
ödenen tutariarm lade ekIi hakkinda bilgi:
Talep eflikieri finansman bonosunun parasal tutarim gUn içinde nakden yatimn Yurt lçi Bireysel
Yatinmcilann yatirdikian tutar fmansman bonosunun hesaplanna virman edilecegi tarihe kadar
gecelik repoda degerlendirilerek her bir repo dbn0unde yannmci hesaplanna yansitilacaktir.
Talep ediicbiiecek asgari vdveya azami miktarlar hakkinda bilgi:

Fiinansman bonosu talep eden Bireysel Yatinmeilar, Talep Fonnu’nda talep effiMeri pamsal
titan, Yurtiçi ye Yurtdii Kunimsal YannmciLar ise taiep ettikieri adedi belirtecekierdir. Nominal
degeri I TL olan I adet finausman bonosu için Bireysel Yatinmcilann minimum talep titan
1.000 TI.., Yurfiçi ye Yurtdii Kummsal Yannmcilann minimum talep miktan 1.000 adet (1.000
TL) olacaktir.
Borçlanma ann aimak için bavuru yapiiacak yerier lie borçianma araci bedeiierinin
ödenme yen ye ekIi lie teslim sflresi de dahil borcianma araçlannm t&imine ilikin bligi:

a) Bavuru yapilacak yerier lie borçlanma araci bedeileninin ödenme yen ye ek1Ine ffl.kin
bligi:
I) Yurt içi Bireysei Yatirimcilar: Yurt içi Bireysel Yatinmeilar aagida belirtilen nakden odeme,
kiymet ye dOviz blokesi yöntemiyle talepte bulumna seçeneklerinden ancak biHni seçerek talepte
bulunabjljrler.
(I) Nakden Odeme: Yurt içi Bimysel Yannmcilar talep ettikieri finansman bonosuna iiikin
pamsal tutan nakden yatincakiardir.
(2) Kiymet Blokesi Yontemiyle Taiepte Buiunma: Yurt içi Bireysel Yatinmcilar, yatinm
hesaplannda mevcut olan ye sermaye piyasasi amci notu madde 5.1J.2’de beirtilen kiymetleri
teminat gostennek suretiyle finansman bonosu talep edebilecekierdir.
Kiymet Bozdurmaya 1iikin Sabit Yontem: Vade baIangiç tarihinde, bu yöntemi tercih eden
yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettikied finanaman bonosu bedelleri,
yatinmcilann bloke edilen TL DIBS’leni, IS BANKASI’nrn ihraç etmi oldugu TL cinsi
finansman bonolarltahvilleri ve/veya teminat kabul edilen fonlan res’en bozdunilarak odenecektir.
Hem teminat kabul edilen fonlar hem ii cinsi finansman bonosu/tahvil teminati lie talepte
bulunan yaunmcilann kiymeflerinin nakde donfltUru1mesi sirasiyta fon ye en yalon vadeli TI..
%.ANKAS1’nm ihnc emi oldugu it cinsi
cinsi finansman bupolan ye tahvilier
finansman bono1a,f)tek1inde yapilacØfr. ‘Beihintjicá%l edilen fonun bozdurulmasinda ise a gun
i BANKMtbrafindan açiklak ai Rdilcat4alinacaktir.
.1
s:4:i

Kiymet Bozdurmaya iIikIn Dcgiken Yöntem: Vade baIangiç tarihinde, bu yOnwmi tercth
eden yatinmcilann dainm listesine gOre almayi hak effikleH finansman bonosu bedelleri,
yatnmcilann vade balangiç tarihinde saat 1200’ye kadar nakden Odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen DIBS’ler vefveya fonlar bozdumlarak odenecektir. Teminat gOsterilen foniann
bozdurulmasmda ise o gUn 1cm fon kurucusu wrafindan açiklanan a1 flyan dikkate alinacakur.
(3)Döviz Blokesi YOntemlyle Tatepte Bulunma: Ytwt lçi Bireysel Yatinmcilar hesaplanuda
mevcut olan Thrklye Cumhuriyet Merkez Bankasi’nca ahm-satim konusu yaplan
dOnUff1rUlebi1ir dovizieri teminat gostermek suretlyle finansman bonosu talep edebilecekierdir.
DUviz Bozdurmaya IIikIn Sabit Yöntem: Vade balangiç tarihinde, bu yOntemi tercih eden
yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettiklefl finansman bonosu bedelled,
yatinmcilann bloke edilen dovizieri res’en, I BANKASI’nin dagitim anindaki give dOviz ah
kurundan bozdurularak odenecektir.
Döviz Bozdurmaya IHkin Degiken Yöntem: Vade ba1angiç tarihinde, bu yOntemi tercih eden
yatinmcilann thgitim listesine gOre almayi hak ettikled finansman bonosu bedelieri,
yatirimcalann vade baIangiç tarihinde saat 12:OO’ye kadar nakden Odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen dovizier bozdurularak Odenecektir. Teminat gOstedlen dovizin bozdurulmasinda IS
BANKASI’nin dagitim anrndald gie dOviz a1i kuru kullamlacakur.
ii) Yuñiçi we Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar:
Yurtiçi ye Yurtdii Kummsal Yatirimdflar’in talepte bulunmak için talep foimu doldunnalan
yeterlidir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar finansman bonosu bedellerini talep amnda
Odemeyeceklerdir. Yurtiçi ye Yurtthi Kurumsal Yatinmeilar almaya hak kazandikian flnansman
bonolarinin bedeilni vade balangiç tarihinde saat 12.OO’ye kadar odeyeceklerdir.
b) Borçlanma araçlannin teslimine iIikin bilgi:
HaIku an edilecek finansman bonosu, satism tamamlanmasirn moteakip Sermaye Piyasasi
Mevzuati çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipled bazinda kayden izlenmeye balanacaktir.
Yatinmczlann satin almaya hak kazandikiari kiymetier, vade balangic tarihinde IvflCK’dald
hesaplarma aktanlacaktir.
Ralka arz sonuclannin ne ekiIde kamuya duyurulacag. hakkinda bilgi:

Halka an sonuçlari, Kurulun sermaye piyasasi araçlannin sattina ili*in duzenlemelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde daitim listesinin kesinIetigi gilnU takip eden iki i gUnU içcrisinde
Kuml’un Ozel dummlann kamuya açiklanmasina i1ikin duzenlemeleri uyannca bmuya
duywulur.
Konuya iIiIdn aynntili bilgi sennaye piyasasi anci notunun 5.1 no’Iu maddesinde yer
aimaktadir.

53 Menfaatler hakkinda bilgi
YOKTUR.
5.4 Balka andan talepte bulunan yatinmeilarin katlanacagi maliyetler hakianda bilgi
I BAMCASI tamfi/dan ihraç edilecck.46roJan,ñj çaclanna ilikin vergilendimie sennaye
piyasasi maci notu$m 9. maddesindekt “B
hhnwAtkclar1 lie Ilgili Vergilendinne Esaslan”
Jusmrnda ye 5.6. fj)6pte bulunan yrniJqiiZodeyecegi maliyetler hakkrnda bilgi” ktsmrnda
belirtiimitir.
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