Turkiye 1 Bankasi A.5.

Sermaye Piyasasi Araci Notu

Bu sermaye piyasasi araci notu, Sermaye Piyasasi Kurulu (Kurul)’nca
tarihinde onaylanmitir.

P2io$.J.2Q.I&

Ortakligimizin toplam 20.000.000.000 TL tutarrndaki ihraç tavani kapsamindaki
borçianma araçlarinm halka arz edilecek 300.000.000 TL nominal degerli 88 glin vadeli ye
400.000.009 ‘EL nominal deRerli 214 gUn vadeli finansman bonoiannrn haiku anina iIikin
sermaye piyasasi ann notudur. flaika an edilecek finansman bonolanna (bundan bOyle
horçlanma araçlanna) fazia talep geimesi durumunda haiku an tutan 1.050.000.000 TL’ye
kadar arffinlabilecektir.
Sermaye piyasasi araci notunun onaylanmasi, sermaye plyasasi araci notunda yer alan
bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffdlu anlamina gelmeyecegi gibi, sermaye piyasasi
aracianna ili.ldn bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasasi ann noffi
çerçevesinde ihnc edilecek borçlanma aracianna iliskin ihraccrnin yatinmcilara kai olan
Odeme yUkumiiliOgO, Kurul veya herhangi bir kamu kuruiuu tarafindan ganuti aitina
alinmamibr. Aynca haiku an edilecek borçianma araçlannin fiyabnin belirienmesinde
Kurul’un hcrhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
flu sermaye plyasasi araci notu ihraççi bilgi dokumani ye Ozet ile birlikte geçerli bir
izahname oluturur. Bu nedenle, halka an edilecek borclanma aracina iIiIdn yatinm
kararlan ihnççi bilgi dokOmam, sermaye piyasasi araci notu ye Ozetin bir hiltOn olarak
degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu sermaye piyasasi araci notu iie biriikte incelenmesi gereken ihraççi bilgi dokOmani
19/10/2017 tarlhinde, ihracçi bilgi dokUmani tadil metinleri 23/11/2017, 05/01/2018,
15/02/2018 ye 13/04/2018 tarihicrinde, Ozet iseO?j./05/2018 tarihinde ortakhgimizin ye halka
anda satia aracihk edecek I Yabnm Menkul Degerler A.S.’nin www.isbank.com.tr,
www.isyallrim.com.tr adresli Internet sitesi ye Kamuyu Aydinlatma Platformu (KAP)’nda
(kap.org.tr) yayimianmi$ir. Aynca bavuru yerierinde incelemeye açik tutuimaktadir.
Sermaye Piyasasi Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarrnca, izahnameyI
oiuturan beigeler ye bu beigelerin eklcrinde yer alan yanh, yaniltici ye eksik bilgilerden
kaynaklanan zaruriardan ihraççi sorumiudur. Zararin ihraçcidan tazmin edilememesi veya
edilemeycceginin açikça belli olmasi halinde; haiku an edenler, ihraca aracihk eden lider
yetklii kuruiu, yana garantOr ye ihraççinm yOnefim kunilu flycicri kusurlarina ye durumun
gerekicrine gOre zararlar kendilerine yilkletilebildigi Olçudc sorumludur. Bagimsiz denetim,
derecelendirme ye degerleme kuruiulari gibi izahnameyl oiuturan belgelerde yer almak
Uzere hazirlanan raporlari hazirlayan kIi ye kurumlar da haziriadildari raporlarda yer alan
yanh, yaniltici ye eksik bilgilerden SPKn hlikOmieri cerçcvesinde sorumludur.
Kurulca 13/10/2017 tarlhinde onaylanan ihraççi bilgi dokUmani kapsaminda daha Once
ihraç edilen borçlanma araclanna iiiidn bilgller aagidakI tabloda verilmcktedir:
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Sati 1
Sab 2
Sab 3
Sati 4
Sati 5
Sati 6
Sati 7
Sati 8
Sati 9
San 10
Sati1I
Sati 12
Sati 13
Sat’s 14
Toplam

Türft
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
Tahvil
Finansman Bonosu
FinansmanBonosu
Tahvil
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
Tahvll
Finansman Bonosu
Tahvil
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
Fjnansman Bonosu

Tutar (TL)
492.254.857
211.243.750
102.322.561
519.110.155
538.553.941
150.655.977
445.423.535
608.525.618
253.061.365
650.479.521
315.487.609
195.100.000
540.536.808
877.460.259
5.900.215.956
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Sati Tarihi
23-24-25 Ekim 2017
23-24-25 Eldm 2017
23-24-25 Ekim 2017
27-28-29 Kasim 2017
11-12-13 Aralik 2017
1 1-12-13 Aralik 2017
8-9-10 Ocak 2018
19-20-21 Subat 2018
19-20-21 Subat 2018
12-13-14 Mart 2018
12-13-l4Mart2Ol8
13 Nisan 2018
16-17-18 Nisan 2018
16-17-18 Nisan 2018
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Tanim
Anonim 5irket
Thrldye I Bankast Anonim Sfrkefi
Bankacihk Duzenleme ye Denetleme Kummu
1 bu SPAN kapsamrnda ihraç edilecek finansman bonolanm
Borsa tstanbul A.$.
Banka ye Sigorta Muameleleri Vergisi
“TUrkiye t Bankasi Anonim 5irketi” lie birlikte bagh ortakhklan
Madolu Monim Turk Sigorta 5irketi, Madolu Hayat Emeldilik
A.5., Closed Joint Stock Company Ibank (CJSC Ibank), Efes
Varhk Yonetim A.5., Is Investment Gulf Ltd., I Faktoflng A.
S.,
1 Finansal Kiralama A.$., 1s Gayrimenkul Yatinm Ortaldigi
A.5., I GiHim Sermayesi Yabnm Ortaldigi A.5., I Portftiy
Yonetimi A.5., t Yatinm Menkul Degerfer A.5., I Yatinm
Ortaldigi A.5., Ibank AG, Maxis Securities Ltd., Miii Reasurans
T.A.5., TSKB Gayrimenkul Yatirun Ortaldigi A.5., Turkiye Sinai
Kalkrnma Bankasi A.5., Yabnm Finansman Menkul Degerler
A.5. ye itiraId “Arap-Turk Bankasi A.5.”
Uluslararasi Menkul Kiymet Taxumlama Kodu
I Yatinm Menkul Degerler A.5.
Kamuyu Aydrnlatma Plafformu
Merkezi Kayit KuruIuu A.5.
Sermaye Piyasasi Kanunu
Sermaye Piyasasi Kurulu
Standard and Poor’s
Tikldye Cumhuriyeti
Turk Lfrasi
Turk Parasi
Turk Ticaret Kanunu
Yonetim Kurulu
Yabanci Pam
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ianAççi BILGI DOKUMANINDA YEll VERILEN GORUSLER yE ONAYLAR
DI5INDAId GORU5LEWONAYLAR
YOKTUR
1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU(UNU YUKLENEN
K151LER
Kanuni yeUd ye sorumluiuklanmiz dahilinde ye görevimiz çerçevesinde bu sermay piyasa
c
si
araci notunda ye ekierinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgile
rin ye
verilerin gerçege nygun oldukunu ye sermayc piyasasi araci notunda bu bilgile
rin anlamini
degitirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi 1cm her turin makul özenin gosteri
lmi
ulduunu beyan ederiz.

lhraççi
TURKIYE is BAMCASI A.5.

d

I

4iefry

Sorumlu Oldugu Kisun:
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Sannay a PaaaIafl BölQmU

Mazium Yalçm
Mudur Yardimeisi
27/04/2018

QL_J__La
Aye Didem Gelenbe
Bfrim MüdQrU
27/04/2018
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Sermaye Piyasasi
Notunun Tamami

2. RISK FAKTORLERI
Sennaye Piyasasi Maci Now cerçevesinde thraci yapilacak olan borçlanrna araçlan
na iIikin T. t
Bankasi’nin yatinmcilara kari olan odeme yUkOmlulugU herhangi bir kumlu tarafrn
dan garanti
ainna alinmami olup yatinm kararmrn, Bankarnn finansal dunimunun analiz edilme
si suretiyle
verilmesi gerekmektedir.
liraç edilecek borçlanma araçlanna yatinm yapilmasi ile ilgili ongorulen ye
önem taiyan riskier
aagida açildanmitir. Bununla birlikte ffiraçcrnrn meycutta onemli olarak gorme
digi, hali hazirda
haberdar olmadtgi veya ongoremedigi have riskier olabilir.
Soz konusu borçlanma araçlanna iIi1dn riskieri tarn anlarniyla anlayamayan mubte
mel yatinmcilar
bagimsiz finansal danimanhk alarak yatinm karari vermelidir.
lhraçci Kredi Riski
Borçlanma aracim ihraç eden bankaran borçtanma aracindan kaynaldanan odeme ytilcun
ilulukierini
kismen veya tamamen yedne getinnemesi nedeniyle yatinmcilann karilaabiIeceg
i risktfr. lhmç
edilen borçlanrna araçlanna iIiIdn odeme yukumlfllugu OçuncU bit taraf taralin
dan garanti aitma
ahnmamitir. thraca aracihk eden araci kurulu1ann da borçlanma aracrna iIikin
yOkOmififtilderin
odenmesi konusunda bir sorumlululdan veya yfficUmlululdeil bulunmamaktadir.
thncçrnin, borçlanma araçlanmn anapara ye faizierini odeyememesi durum
unda yatinmcilar,
borcun anapam ye faizierini yargi yoluna bavurmak suretiyle de tahsil edebili
rler. Borçlanma
araçlan ‘cm ye tflas Kanunu hukUmleri balumindan adi borç senedi hukilm
lerine tabidirler.
Borçlanma araci alacaldan, Icra ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikras
mda “ddrdflncu
sin” ba1igi altindald “imtiyazh olmayan diger bUtun alacaldar” arasind
a yer almaktadir.
Borçlanma araçan, Icra ye ifias Kanunu hilkilmied balommdan au borc
senedi hOkUmlerine
tabidirler.
Piyasa Riski

tdncil piyasada i1em gören borçlanma araçlanmn, piyasa faiz oranlanndald
dalgalanmalara bagh
olarak fiyatlanmn artmasi ya da azalmasi nedeniyle yatinmcilar zaran ugrayabilfrler
.
Borçlanrna araçlan ihmç edildilcten sonra, bu amçlann ildncil piyasadald faiz omm
ekonomideki ye
BANKA’nm mali yapisrndald gelimelere bagh olarak, ilan edilen faiz oranm
dan farkh olarak
ikincil piyasada belirlenecektir. Boylece borçlanma araçlannm iffa tarihine kadar
olan deged, faiz
oranlanndaki degiik1ildere paralel olank degiebi1ecektir.
Baka bir deyile, ekonominin ve/veya ihraççL barilcanin riski azaldiginda faiz omnian
d0ecek ye
borçlanma ançlanmn piyasa deged yukselecekfir. Tersi duwmda, yani
ekonominin ve/veya
BANKA’mn risld arthgmda, faiz oranlan yflkselecek ye borçlamna araçlan
nm piyasa flyati
dUecektir. Ancak bu faiz oranindaki azali ya da arti1ar, ihraççimn Odeye
cegi toplarn faiz
tutannda bir degiik1ige neden olmayacaktir. Diger bir deyi1e, ilk ihraçta borçlan
ma aracim ahp
vade sonuna kadar elinde tutan yatinrnci, itfa (vade) tarihlednde kendilerine
www.isbank.com.tr
adresli Turkiye 1 Bankasi A.S.’nin internet sitesi ye KAP’ta ilan edilen fain elde edecek
tir.
Likidite Riski
Ihracçi bedi dummundan bagirnsiz olarak- alici ye satidilann piyasaya katihnu
mn dUmesi
sebebiyle i1em hacimlerinin dflmesi y&piyasà deñfibginin yetersiz kalmas
i ihnca ilikin likidite
riskini ortaya çikannaktathr. Likidite. liski 6oiytañhia araçlanmn vadesi dolmad
an ildncit piyasada
satmak isteyen yatwimcilar için borçlanmamlan isteffikieri an satamamalan
ya da ederin
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duuk bfr fiyata samialarma yol açabilir. Borçlamna aracini vade sonuna kadar portthyUnde titan
yaunmcilar için Iliddite flsldnden söz edilmez.

3. TEMEL BILGILER
3.1. Halka ana illkin ilgili gerçck ye tlizcl kiiIerin menfaatleri:
YOKTUR.
3.2. ilalka anrn gerekçesi ye halka arz gelirlerinhi kullanim yerleri:
Yonetim Kurulu’muzun 24.08.2017 tarih ye 41982 sayih karanna istinaden Sennaye Plyasasi
Kumlu’na bir yil sUre içerisinde kullanmak ye BDDK’nm BANKA’miza tammi oldugu limit
içerisinde kalmak koulu ile, TL cinsinden, farkh tutar, tUr, vade ‘.‘e faizierde tertipler halinde,
halka an edilerek, halka an edilmeksiñn borsa dimda nitelikil yaflnmciya sati ve/veya tahsisli
sat suretiyle 20.000.000.000 U nominal degere kadar ihraçlar yapilmasi planlanmaktathr. Ru
tavana daNi olarak 07-08-09 Mayis 2018 tarihleflnde halka arzi gerçek1etirilecek obn toplam
700.000.000.-TL nominal degerli borçlanma araçlanna ilikin halka an gerekçesi ye halka an
geifrieflnin kuflanim yerieri aagidaki gibidfr. Aynca, halka arz edilecek borçlanma araçlanna fazia
talep gelmesi durumunda halka arz titan 1.050.000.000 U ye kadar arifinlabilecek ye gelen talep
dogniltusunda thnç mtarlan iki kiS’metin herhangi bfrmnden digedne aktanlabilecektir.
Bankamiz borçlanma anci ihmçlan;
•
•
•
•
•

Benzer vadeli U bedilerin fonlanmasi,
Kaynak çqitlendirmesi,.
Net vade açigmin azaltilmasi,
Likidite etidsi ye
Yatmmcilan sunulan Urfln çeitiiliginin artinimasi

gerekçeledyle gerçekletid1mektedir.
Bankacilik sektOrU pasif yaptsmda onemli ulçUde agirligi olan mevduat kaleminin dimda da fon
yarahlmasi ye kaynaldann ceitiendid1mesi, gerek Bankamiz gerekse de sektOr tarafindan tercth
edilen Mr husustur. Diger yandan, faize hassas pasiflerin ortalama vadeshlin gerçekiefirilen
ihraçlar He uzatlarak net vade açigimn azaltilmasi hedeflenmektedir. GerçeMetiri1ecek ihraçlar
finansal rasyolann gUçlu seviyelerde idame ettidimesi açisindan bnem arz ehnekte olup, ihraçlar ile
saglanacak kaynaldann Bankamznn likidite rasyolanna olumlu yonde katki yapmasi
beklenmektedir. Ilaveten Bankamiz finansman bonosu lie tasamif sahiplerine sunulan yatinm
Urfinlerinde çeit1i1ik sag1anmi olacaktir.
ffimc yoluyla yantilacak kaynaldar %100 ommnda benzer vadeli U kredilerin fonlanmasmda
kullamlacaktir. U cinsinden ibraç edilen borçlanma araci bakiyesi istikarh bir seyir izlemekte
oldugundan, baldyenin bilyilk bir kismi borçlanma araçlarimn itfa tarihieri ile yalan vadedeki TL
bediierin yeniienmesi için kuliamlmaktadir. Have kaynak yaratilmasi haiinde de ylne bu kaynakiar
benzer vadeli U bediler 1cm kuilanilmaldadir.
4. iIIRAç YE
BILGILER

HALKA

ARZ

EDILECEK BORLANMA ARALARINA

•

4.1. Ihraç edilecek borçlanma araçlannin;
.

I..

a) Tflrfl: Finansman Bonosu

TORKIYE

i BANKASI 44.

ePivasç

7

1LISKN

b) ISIN kodu: lhraç edilecek borçlanma araçlanna i1ikin ISIN
Kodian Takasbank tarafmdan
Oretilece ktir
c) NamalHamiline oldugu: Hamiline
d) Borçlanma araçlanni kaydi olarak izleyen kuruIuun unvam
, adresi Merkezi Kayit
Kuniluu A.5. Reitpaa Mahallesi Borsa Istanbul Cad. No:4 34467 Sanyer
/ISTANBUL
4.2.

Borçlanma araçlannrn hangi mcvzuata gore oIuturuIduu;

15 BANKASI tamfindan ihrac edilecek borclanma araclan Sermaye Piyasa
si Mevzuan
çerçevesinde o1uturu1maktadw.
Halka an edilecek 1 BANKASI borçlanma araçlanna iflkin
talep toplama yontemi, daitim
ilkeleri ye bedelledn yatinlmasma i1ikin esaslar 11-5.2 sayth Serma
ye Piyasasi Araçlanmn Satii
Tebligi hilkumledne dayamlarak gerçekletirilecektir.

15 BANKASI tarafindan ihmç edilecek borçlanma araçlan 30.11.2015 tafihinde
yarurluge giren
“Borsa Istanbul A.5. Kotasyon Yonergesi”nin dorduncu bolumUnun hilkum
lerine tabi olacaktir.
Borsa Istanbul’un 22/09/2017 tarthhi onayiyla, 15 BANKASPnm
tedavulde bulunan borçlanma
araçlanmn BDDK tarafindan belirlenen limiti amamasi kou1uy1a,
Banka tarthndan halka arz
yoluyla ve/veya halka arz edilmeksiñn nitelikli yatinmcilara satilma
k Ozere ihraç edilecek IL
cinsinden 20 milyarfl tutara kadar borclanma araçlarmdan,
a) Halka arz yoluyla satilacak kismm, Kurulunuz tarafindan izalina
menin onaylanmasi ye sati
sonuçlanmn Borsamin ula$inimast kaydiyla, YOnergenin 18. madde çerçev
si
esinde Borsa kotuna
alinarak KAP’ta yapilacak duyumyu izleyen ikinci i gunun
den itibaren Borçlanma Araçlan
Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan’nda i1em gOrmeyc balayabi1ece
gi,
b) Halka an ediImeksizin nitelildi yatiruncilan ihraç yoluyla satilac
ak kismm ise, Kumlunuz
tanfindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlanmn
Borsanuza u1atwilmasi kaydiyla,
YOnergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alinank KAP’t
a yapilacak duyuruyu izleyen
ikinci i gununden itibaren Borsamiz Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin
Aiim Satim Pazan’nda
sadece nitelikli yannmciiar arasinda iIem görmeye balayabilecegi bildifll
mitir.
BIAS Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin Aiim Satim Pazan, sabit
getirili menkul luymetledn
effaf ye rekabete açilc bir ortamda i1em görmelerini saglayarak bu menku
l kiymetlerin likiditesini
arnrmalc bilgi a1aim hiziandwmak amaciyia kum1mutur ye aym
gun veya iled valOrlu olarak
dogrudan alun/dogrudan satim i1em1ed yapilabihnektedir.
ligili pazarda i1emier her gUn saat 09.30-17.30 arasmda yapilmaktadir
. Aym gun valorlU (Repo
Ters Repo Pazan’nda aym gun ba1angic valörlu) i1em1er 9.30-12.00
ile 13.00-14.00 arasmda, ileri
valorlU (Repo-Ters Repo Pazan’nda lied ba1angiç vaiOr1U ilem1e
r ise saat 9.30-12.00 ile 13.0017.30 arasmda yapilmaictadir.
Emirler ileme konu menkul kiymetin nominal degerled itibanyla
minimum emir buyuldflgu ye
katlan ekIinde iletilir. BIAS duzenlemeled uyarinca 15 BANK
ASI borçlanma araçlan için
10.000.-IL minimum ye 10.000.000.-IL maksimum nominal emir
bUyUklUlded geçerli olacaktir.
4.3.

Borçlanma araclarinin kaydileflirilip kaydiIetiriImedii hakkinda
bilgi:

thraç edilecek borçlanma araçlan aydiIe5tifluiêãs1an çerçevesinde
Merkezi Kayit
(!(K) nezdinde kaydi obrak tutulmaMadir:
.

.

•.
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4.4.

Borçlanma araclarinin hangi para birimine gore ihraç edildigi hakkinda bilgi:

Borçlanma ançlan Turk Limsi cinsinden satia sunulacakur.
4.5. Ihraççirnn yfikumlululderini yerine getirme siralamasi içinde ibraci planlan
an
borçlanma araçlannrn yen hakkinda bilgi He siralamayi ctldlcyebilecek veya borclanma
aracinrn ihraççinin mevcut ya da gelecckteki dier yukumlfllilklerinden sonra gelmes
inc yol
açabilecek hukümlerin Ozetlcri:
liwaçcimn, borçlanma araci anapan ye faizierini Odeyememesi durumunda yatinmcilar, borcun
anapara ye faizlerini yargi yotuna bavurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma araçlan
‘era
ye Iflas Kanunu hilkumleri balamindan adi borç senedi hukflmleñne tabidirler. Borçlanma
anci
alacaldan, 1cm ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikrasrnda “dOrduncu sin” bahgi altmdaki
“imtiyazh olmayan diger btItUn alacakiar” arasrnda yer almaktadir. thrac edilen borçlan
ma
araçlanna i1ikin Odeme yUkW lulflgQ, UçQncü bir taraf tanfindan garanti altina a1rnmamitw.
t Bankasi’m borçlanma aracimn halka arzma katilarak borçlanma araci satin alacak yatirim
cdann
haldanna ilikin sinriamalar:
-

Borçlanma araci sahibi, borçlanma aracim satin almalda sadece irkete faiz kari1iginda
borc vermi olmaktadir.

Borçlanma ann sahibinin, anapara ye faiz ulacagi diinda hiçbir hakk yoktur.
Borçlanma araci sahibinin hiçbir talep ye irketin genel kurullarma veya yOnetimine
katilma gibi hiçbfr ortaldik haldu yoktur.
YurUrlOkteki Icra ye tflas Mevzuati’na gOre, muflisten adi ye rehinli alaealdilann strasi
aagida1d
gibidir.
-

-

1

iflas masmflan ye iflas masasmm borçlan butfln alacaldilardan Once ye tam olarak
Odenir. (1ftc md. 248)

2

Bir malin aynmdan dogan kamu alacaklan (Gumruk resmi, bina ye arazi vergileri,
verasetve intikal vergisi vb.) (ific md. 206/1)

3

Rehinle temht ediImi alacakiar (IlK md. 206/1)
4
Bundan sonra gelmek Uzere; teminath olup da rehinle kari1anmami olan veya
teminatsiz bulunan alacaklar masa mallanmn sati tutanndan, UK md. 206/4’de
duzenlenen aagidaki sira ile vedimek Ozere kaydolunur. (JR md. 206/4)
UK md. 206/4 kapsammila bulunan alacaidar açisindan simlama aagidaki gibi olacaktir:
Birinci Sira:
a) tçiIetin, i i1ikisine dayanan ye iflasm açilmasrndan onceki bir yil içinde tahakkuk etmi
ihbar
ye kidem tazminatlan dahil alacaldan ile iflas nedeniyle i i1ikisinin sona ermesi Uzerine hak
etmi
oldukian ihbar ye kidem tazminatlan,
b) 1veren1erin, ici1er için yardim sandikiari veya sair yardim tekiIati kunimasi veya bunlan
n
yaatdmasi maksadiyla meydana ge1mi ye Ukel 1di1ilc kazanmi bulunan tesislere veya demeklere
olan borçlun,
c) Iflasm açflmastndan Onceki son bir yit içinde tahaldcuk ebni olan ye nakden ifasi gereken
aile
hukukundan dogan her turlu nafaka alacaldan.
Kind Sin:
Velayet ye vesayet nedeniyle mallan 43orçdnua idèsJne biralulan kimseledn bu iIiId
domu olan tUrn alacaldan;
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Ancak ha alacaldar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettii muddet yahut bunlan
n bitmesini
takip eden yfi içinde açalirsa imtiyazli alacak olarak kabul olunur. Bir davajun veya taldbin
devam
ettii muddet hesaba katilmaz.
Uçüneü Sira:
Ozel kanunlarmth imtiyazh oldugu belirtilen alacaldar.
Dördilncu Sira:
imtiyazh olmayan diger bfltun alacaldar (finansman bonosu ve/veya tahvil alacald
an dahil).
4.6. lhraç edileeck borçlanma araçlannin yabrimciya saRIad hakiar, Ni
hakiarin
ii
kullanim esaslari ye bu hakiara iIibn bsitlamalar:
Borçlanma araci yatrnmcilan, ihraci gerçekIetiren Bankanrn alacaklisi konum
unda olup Banka
aktifleri uzednde alacaldanndan (anapara ye faiz) baka bir hakka sahip degild
irler. Yatinmcilar,
ihraç edilecek borçlamna araçlan 1cm belirtilen hesaplama yöntemi ile hesapianacak
anapara ye
faizierini, odeme günü almaya hak kazanacaklardir.
Bunun yanisira 6102 sayih Turk Ticaret Kanunu uyarrnca finansman bonosu
ve/veya tahvil
sahipleñnin haldan aagida ozetlenmitir:
Birleme, boiUnme veya tOr degistirme ilemleflne herhangi bir eld1de kaUlmi olan butUn
kii1er
alacaldilan kari kusurlan ile verdikleri zararlardan sorumludur (TFK J 93
(ID;
Haldm irke6n hakimiyetini, bagh irketi kayba ugratacak e1dlde Icullanmasi,
bagh irketin
yatinmlanm kisitlamasi, durdurmasi, verimliligini ya da faaliyefini olumsuz efldley
en kararlar
almasi gibi durumiarda, 202. Maddede belirtilen den1deflnne fill gerçeldeØrilm
ez veya denk bfr
istem hakki tanimnaz ise, alacaldilar da, (b) bendi uyarrnca, irket iflas eUnemi olsa
bile, frketin
zaranmn irkete Odenmesini isteyebilirier (Tl’K m.202( 1)(c));
Pay sahibi oimayan yonetim kurulu Uyeleñ lie yOnetim kumlu Oyeleñnin pay sahibi olmay
an 393
thief maddede sayilan yalanlan irkete naldt borçlanamaz. Bu Miler için irket kefalet
, gannti ye
teminat veremez, sorumluluk yuldeuemez, bunlann borçianw devnlamaz. Aksi hâlde,
irkete
borçlamlan tutar için Irket alacaldilan bu kiileñ, irketin yokumlendidldigi tutarda irket
borçlan
için dogrudan takip edebilir (TUK m. 395 (2));
Sirketin iflasi hâlinde, yOnetim kurulu fyeleñ irket alacaldilanna kart, iflasin açtlmasrndan
onceki son üç yii içinde kazanç payi veya baka bir ad alnnda hinnetleñne kaqihk olank
aldikian
ye fakat nygun fereti aan ye bilanço uygun bfr fleret miktanna gore tedbirli bir tanda
duzenlenmis
olsaydi odenmemesi gereken paralan geri vennekie yOkfinlUdOrler. (TTK m.513 (I));
MacaId’ olduldan irket defterlerinden veya diger belgelerden anlailan ye yerleim
yerleri
bilinen kiiler taahhutlU mekmpla, diger alacakiilar TUrldye Ticaret Sicili Gazetesinde
ye irketin
Internet sitesinde ye awl zamanda esas sozlemede ongoruldflgu eld1de, birer haifa
arayla
yapilacak üç ilanla irketin sona ermi bulundugu konusunda bilgilendirilirler
ye alacaldarmi
tasfiye memurlanna bildirmeye çagnhrlar (13K m.541(1));
Belgeledn ye beyanlann kanuna aykin olmasi halinde, belgeleri dilzenleyenlerin,
beyanlan
yapanlann ye kusurlu olmasi kaydiyla buna katilanlann sorumiulugu bulunm
aktathr (TUK
m.549);
-

-

-

-

-

Ortakhk alacakhsi sifatlanndan dolayi, ortalthk esas sermayesinin azaitfim
asi halinde
alacaklannrn ödenmesini veya teminat gosterilmesini talep etaie hakki bulumnaktad
ir (13K
m.474);
-

Sennaye tamamiyla taahhflt olumnam vet’kar1l1g1 kanun veya esas sOz1em
e hifidinileri
geregince tamamen odenmemiken, tathhUt éi1Mi e odenmi gibi gösterenler
ye kusurlu
olmalan sartiyla irket yeddliled zaran faiziyle .birlikte ñiuteselsilen ademekle soruml
udur f4TK
m.550);
-

.

.
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Sennaye taulihildunde bulunanlann odeme yeterliliginin bulunmadigim bilen ye buna onay
verenler söz konusu borcun odenmemesinden doan zarardan sommiudurlar (TTK m.550);
-

Ayni sermayenin veya devrahnacak iIethw ile aymlann degerlemesinde emsaline oranla
ytiksek flyat biçenler, iIelme ye aynm niteligini veya durumunu farkh gasterenler ya cia baka
bir eld1de yolsuziuk yapanlar bundan dogan zarardan sorumludur (13K m.551);
-

Uzun sureden ben irkefin kanunen gerekli olan organianndan bH meveut degilse veya genel
kurul toplanamamasi hallerinde, mahkemeden irkefin dummununun duzeltilmesthi talep etme
aksi halde “ortaldigin feshi” 1cm mahkemeye bavurma haldci bulunmaktadir (13K m.530);
Kumculann, yonetim kunflu uyelerinmn, yoneticilerin ye tasfiye memurlannm kanundan ye esas
sOz1emeden dogan yUkUmlUlUkledni ihial etmeleri halinde, hem irkete hem pay sahiplerine
hem
de irket aiacakhlanna kari verdikieni zarardan sorumiulugu buiunmaktathr (TTK m.553);
-

Kanuni gOrevleflnin yenine getiilmesinde kusurlu hareket ettikieni takdirde, denetçiler, hem
irkete hem de pay sahipleri lie irket alacakhlanna kari verdikieri zarur doiayisiyia sorumludur
(13K m.554);
-

Sirket alacaldilarimn cia zanra ugrayan irkefin iflasi halinde tazminatin irkete odenmesini iflas
idaresinden talep etine hakki, iflas idaresi dava açmadigi takdirde dava açma hakki bulunmaktad
ir
(13Km. 556).

-

Birden çok kiinin aym zann tanninle yUktmiu olmaian hMinde, bunlardan her bifi, kusunma ye
durumun gerekiedne gone, zarar ahsen kendisine yukledlebildigi olçude, bu zarardan digerledyle
binlikte muteselsilen sorumlu olur. (TTK m. 557(j)).
-

1 Banlcasi’m borçlanma aracinm halka anina kaularak borçlanma araci satin alacak yatwimcilann
haldanna i1ikin sminiamalar:
Borçlanma araci sahihi, borçlanma aracmi satin almalda sadece inkete faiz karihginda borç
vermi olmaktadir.
-

Borçlanma araci sahibinin, anapara ye faiz alacagi dismda Mçbir haldo yoktur.
Borçlanma araci sahibinin hiçbir talep ye irketin genel kunillarma veya yonetimine katilma gibi
hiçbir ortaldik haldu yoktur.
-

-

4.7.
a)

Nominal faiz orarn ye ödenecck faize ilikin esaslar:
Borçlanma aracinin vadesi ye iffa plani lie itfa sflrecine ilikin esaslar:

Talep toplamanm son glinil olan 09 Mayis 2018 tarihini taldp eden i gilnU (10 Mayis 2018) faiz
oram
ye dagitim sonuçlan onaylanarak ilan edulecek olup aym i gilnU borçlanma araçlan halka anina kabian
tum yatinmcilar 1cm vade baIangiç tarihi olacaktir.
1. 88 gun vadell finansman bonolanna i1ikin,
[_yde Balangiç Tafihi
Anapan Geri Odemesi Tariffi

I

10.05.2018
06.08.2018

II. 214 gUn vadeli finansman bonolanna i1ikin,
Vade Balangiç Tarihi
Anapan Geri Odemesi Tarihi

10.05.2018
10.12.20! 8

b) Kupon ideme taribleri ile faizin he zamanlldennjeye baIanacagi, son ddeme tarihie
ri:
Iskontolu olank ihraç edilecek fihansrnafi bonoianmn fain
binlikte odenecektir.
11•%l
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defada ye vade sonunda

ile
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c) Faizin ye anapararnn zaman aimi:
2308 sayih Kanun hukum len çerçevesinde, borçlanma araçlanmn, kanuni mazeret bulunmaksinn 5
yilhk zamanaimrna ugrami olan faiz odemeleri ile 10 yilhk nmanaimrna ugrami finansman bonosu
ve/veya tahvil bedelleH, sOz konusu sureler içerinde tahsil edihnedigi takdirde deviete indkal eder.
d)

Faiñn degiken olmasi durumunda, dayandigi gösterge faiz orani He buna dayandarak hangi
yontemic hesaplanacagi:

I. 88 gUn vadeli finansman bonolan:
88 gUn vadeli finansman bonosunun faiz orawnrn belirlenmesinde baz almacak T.C. Baban1ik
Hazine Mustqarligi taralindan ihraç edi1mi DtBS ‘icr aagidaki gibidir.
Wa Tarihi
11.07.2018
08.082018
14.11.2018
12.12.2018

ISIN
TRTI1O7I8T18
TRT080818T12
TRT141118T19
TRB12I2I8T1O

II. 214 gUn vadeli finansman bonolan:
214 gUn vadeli finansman bonolanrnn faiz orarnrnn belirlenmesinde baz ahnaeak T.C. Babakanhk
Hazine MUstear1igi tarafindan ihraç ediImi DIBS icr aagtdaki gibidir.
‘

km Tarihi
08.08.2018
14.11.2018
12.12.2018
27.03.2019

ISIN
ThT080818T12
TRT14I118TI9
TRB12I218TIO
ThT270319T13

Her bir borçianma araci 1cm yukanda belirfilen DIBS’lerin arasmdan Lid tanesi T. I Bankasi tarafindan
yatinmci çikan, iIem hacmi, benzer vadeli DffiS’leñn faiz oranlan ye nihai faizin ek getid oranianm
yansiUnasi vb. hiterler gOz onunde bulundurularak seçilecektir. Gosterge Faiz Oram, seçiien
kiymetlerin talep toplamanru son gilnunden geriye dontk ilem gordUgU son Uç i gtnUnde (GozIem
Pedyodu) BIST Borçlanma Araçlan Piyasasi’nda aym gun valorlu i1emlerde o1uan agirlikh ortalama
bileik faizierinin arinnefik ortalamasidtr.
Seçilen DffiS’ledn goziem periyodu sUresince gerçekieen ortalama bi1eik faizieri ye 10.05.2018 tarihi
itibanyla ibracin vadeye kalan gUn sayisi ved olarak kuilanflarak borçianma araçlanmn vadesine denk
gelen gösterge faiz orarn Dogrusal Yalunsama (Enterpolasyon) yOntemiyle beirlenecektfr.
Yukanda belfrtilen borçlanma amçlanmn flyatlamalannda goslerge olarak kuliamlacak laymetler,
vadesi ihraç edilecek borçlanma araci vadeledne en yalan olan ye iIem hacmi gOrece yUksek olan
Deviet Ic Borçianma Senetieri arasindan seçi1mitir.
e) Gösterge faiz oranirnn geçmi i’e gelecek performansinrn ye degikenIinin nereden takip
edilebilecegi:
Gosterge faiz oramnm hesaplanmasinda kullathian’QffiS’iedn geçmi piyasa pefformanslan BIST’in
her i gUnt yayimladigi Kesin AIim Satiih Pag4pGiin1thcBulteni’nden taldp edilebilir.
(http://www.borsaistanbul.com/veflier/venletalt/borclaoma-araclari-piyasasi-veriled)
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GOsterge faiz orammn gelecek performansim veya degiken1igini goruntGleyebileeek bit yen sa1ayici
bulunmamaktadir.
f) Gösterge faizi olumsuz etkfleycbilccek olaganustu unsurlar ye faize iIiMn duzeltme kurallari:
DIBS’Iedn faizied buyUme, sanayi Orefimi, enflasyon, butçe dengesi gibi ekonomik veñlerin yam mm
T.C. Hazine Mustear1igi ye T.C Merkez Banimsi’nin polifikalanndan dogrudan etidienmektedir.
Hesaplamamn yapildigi tarih itibafiyle gösterge faizin hesaplanmasma konu olan DffiS’lerin i1em
gordugu BIA5 Borçtanma Amçlan Piyasasi’nda resmi tatil ve/veya genel olank piyasayt
etkiieyebilecek olagan ye oiaganustu koullar nedeni lie (resmi tatil, deprem, olaganusifi hal vb.) piyasa
kapatma aksaldildan yaanmast dunimlannda geriye dtSnilk olarak BIA5 Borçlanma Araçlan Plyasasi
Kesin Alim-Satim Pazan’nda iigili DIBS’Ierin iiem gordugu en son üç i gununde o1uan aym gUn
valorlu agirhkh ortalama yillik bi1eik faizierin aritmetik ortalamasi kullamlarak hesaplama yapilacalthr.
Seçi1mi olan gösterge laymetlerin hiçbirinde ihmç taHhleflnden itibaren flyat oiumamasi durumunda
ise gedye donuk olank BIAS Borçlanma Araçlan Piyasasi’nda vadesi thnç edilecek borçlanma
araçianna en yalun ye iiem gOnnu olan DffiS’ler kulianilarak yatinmci menfaati gozetilecek eki1de
hesaplama yapilacaktir.
g) Gosterge faizin kullanilmasi suretiyle bulunacak faiz oraninin kim tarafindan hesaplanacagi:

b Yatinm Menkul Degerier A.5. tarafindan hesaplanacak ye bulunan faiz onni Turldye I Bankasi
A.5.’nin onayma sunulacakttr.
h) Faiz oraninrn belirlenmesinde esas ahnacak olcutun ortadan kalkmasi halinde yapilacak
iIemIer:
Faiz oranrnm belirlenmesinde Madde 4.7 d)’de beiirtilen alternatif DIBS’Ier kuliamlabildiginden,
herhangi bitmnin ihrac amnda ortadan kallanasi dwumunda digerleri kullanilamlq ihnç vadesine denk
gelecek eki1de enlerpolasyona konu edilecektir.

liiraç edilecek borçlanma araçlan sabit faizli oldugundan fiyatlama kesin1etikten sonra “faiz omnmin
bellrlenmesinde esas alinacak olçutUn ortadan kalkmasi” gibi bit durum söz konusu olmayacaktir.
I) Faiz odemesinin tflrev bir kismrnm olmasi durumunda, yatinmin degerinin dayamlan aracin
deerindcn, özellikle riskierin açik bir ekiIde ortaya çiktigi durumlarda nasil etkilendigi
hakkinda bilgi:
YOKTUR.
4.8. Ihraççinrn ya da yatinmcinrn talebine bagh olarak erken itfanm söz konusu olmasi
durumunda erken itfa kouIIan hakkrnda bilgi:
YOKTUR.
4.9.

Kismi itfanin söz konusu olmasi durumunda lusmi itfa kouIIan hakkinda bilgi:

YOKTUR.
4.10. Borçlanma araçlanna kardan pay veriI1pvçImeyecegi hakiunda bilgi:
YOKT.

-
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4.11. ilalka an edilecek borçlanma araçlannrn ytilik getirl
besaplandigi hakkinda bilgi:

orani i’e gedri onninm

nasil

a. Wi sennaye piyasasi and notmun 4.7 d) 1. ye II. bolumlerinde borçlan
ma anclanna i1ikin
açiklanan DffiS’ler Dogrusal enterpolasyon yontemlyle besaplamaya
konu edilir. Enterpolasyon
yOntemi uyannca, ild ortalama yfilik bileslic fhizin arasindan geçen dorunu borçlan
n
ma araçlannrn
vade gilnUne kart1ik gelen noktasi gosterge yilhik biIeik faiz oramdw.
Gosterge Yfihik Biieik Faiz = r1

+ ((r2-

ri)I( VK2 VK1))*(BV VK1)
—

-

Borçlanma Ama vade gun sayisi
Vadesi daha kisa olan DffiS’in ortalama ytilik bileik faizi
Vadesi daha uzun olan DffiS’in ortalama yillik bileik faizi
Vadesi daha kisa olan DIBS’in vade balangiç tarihi itibariyle
vadeye kalan gun sayisi
Vadesi daha uzun olan DIBS ‘in vade ba1angiç tarihi itibariyle
vadeye kalan gUn sayisi

BY
n
r2

VK1
VK2

b. Gosterge Yflhk Bileik Faiz oranmdan bask fäiz oram bulunarak Gosterge Faiz
GFO

=

((1+BF)

—

1)

*

0mm hesaplarnr.

3651t

Gosterge Bi1eik Faiz
Vadeye Kalan Gun Sayist
Gosterge Faiz Cram (Bash)

BF
T
GFO

c. Gosterge Faiz Orwu’na ek getiri oram ekienerek Borçlanma Araci Faiz Cram belirle
nir.
UBO = GFO

+

S

Gosterge Faiz 0mm (Basit)
IS BANKASI Bk Getid 0mm
Borçlanma Ama Faiz Oram (Basit)

GFO
S
BBO

412. Paya dönuØurülebilir tahvillere iIikin özel hflkümicr:
YOKTUR.
4.13. Degi$irilebilir tahvillere iIikin özel hukumler:
YOKTUR.
4.14. Borçlanma araci sahipicrinin temsil edilmesine ye bu temsili
n hangi organlar
vasitasiyla yapildigi lie ilgili mcvzuat hflkfimlcri hakkin
da bilgi:
6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyarmca fmansman bonosu ve/veya tahvil
sahiplefl, pay
sahiplednin paya bagh olarak sahip olduldan temsil hakiarina sahip degillerdir.
Genel kurulda oy
kullanma haldan bulunmamaktadir.
4.15. Borçlanma araci ihracina iIikin yetkiii organ kararlan:
TUrldye I Bankasi A.5. Esas Soz1eqfe’ni&I’la4de’}%.) bendi ile yetidlendirdig
i Yonefim IC
24.08.2017 tarih 41982 nuinarah/karan B..e: .ZOMOO.OQO.000...TL nomin
al degere kadar
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lanma
r

-

,

-

ançlanmn tertipler halinde hafica an edilerek ye halka an edilmeksizin thraç edilmesine yönelik
karar
a1mi ye ihmçlar ile ilgili dier tUrn artIann belirlenmesi hususunda Genel MilduriUk yetidli kilmitir.
Eu kanra istinaden BANKA’miz Genel MudurlUgu’ntIn 27.04.2018 tarihli MY-2655 numarali
karan
ile 300 milyon TL nominal deRerli, 88 gUn vadeli, 06.08.2018 lIla tarihli flnansman bonosunun
ye 400
milyon U nominal degerli, 214 gUn vadeli 10.12.2018 iffa tarihli finansman bonosunun
07-08-09
Mayis 2018 tarihlerinde halka arnna, ihnca fazia talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutann 1.050
m
milyon Th’ye armnlabilmesine ye gelen talep dogmitusunda ihmç tutaHanmn iki kiymet
arasmda
aktanlabilmesine karar verilmitir.
4.16. Balks arz edilecek borçlanma araci uzcrinde, borçlanma aracimn devir ye tedavUlilnU
kisitlaywi veya borçlanma aracim alanlarm hakianni kullanmasina engel olacak kayitla
nn
bulunup bulunmadigina iIikin bilgi:

YOKTUR.
5. HALKA ARZA h1ISKIN HUSUSLAR

5.1. Balks arzin kou1Iari, halka aria iliWn bilgiler, tahmini halka arz takvimi ye haiku
arza katilmak 1cm yapilmasi gerekenler
5.1.1. HaIku arzin tabi olduu koullar:

s

BANKASI 5411 sayili Bankactlilc Kanunu HUkumled uyannca faaliyet gUstermekte olup, ayni
kanun hUkUrnlefl uyannca BDDK’mn dUzenleme ye denedmine tabidir. BDDK’mn 30.09.2010
tarib ye 3875 sayfli karan lie bankalann TL cinsinden tahvii / fmansman bonosu ihraç ebtesine
izin
verilmitir.
Eu kapsamda BANKA’minn tahvil / finansman bonosu ihraç etmesine yonelik BDDK’ya yapmi
olduumuz bavuru kapsammda BDDK, 23.05.2014 tadhii yazisiyla, ihmcin halka an yoiuyi
a
yapilmasma karar verilmesi halinde, yannmcilann ihraç ye borçlamlaeak tutann Tasarruf Mevduati
Sigorta Fonuna tabi olmadigi hususunda aynntth ye yank olarak bildirilmesinin saglanmasi
ye
menkul kiymet ihnci nedeniyle ortaya çikabilecek tUrn ñskleHn etldn bir eldlde takip edilmesi
ye
yonetilmesine yönelik olarak gerekli tedbfrlerin alinmasi kouluyIa, BANKA’mizin toplam
8.800.000.000 U’ye kadar finansman bonosu / tahvil ihmç etmesine izin verrnitir.
Aynca BDDK’mn SPK’ya hitaben yanm oldugu 26.09.2017 tariffli yansmda BANKA’miz
a,
tedavulde bulunan ye halen vadesi dolmanu olan tUrn U cinsi tahyil ye fmansman bonolan
da
dahil olmak Uzere 8.800.000.000 U’ye kadar farkii vadelerde U cinsinden finansman bonosu
ve/veya tahvil ihraç limiti izni verilthgi, dolayisiyla, BDDK’mn 23.05.2014 tarihli BANKA’miz
i
muhatap yansi uyarmca, BANKA’minn tedavuldeki finansman bonos&tahvillerin nominal
tutarlan toplamimn 8.800.000.000 U’yi amamasi durumunda BANKA’mizca EDDK
’ya izin
bavurusunda bulunulmasma gerek bulunmadigi ye BANKA’mrnn bu limit dahilinde ihraçta
bulunmasinda 5411 sayth Bankacilik Kanunu ye ilgili mevzuat hllkUmleri uyannca sakinca
bulumnathgi bildirilmitir.
5.1.2. HaIku an edilen borçlanma araçlarinin tutan:
liwaç edilecek 88 gun vadeli finansman bonosunun nominal tutan 300 nillyon U, 214 gUn vadeli
finansman bonosunun nominal ifitan 400 milyon TL’dir. SOz konusu borçlanma ançlanna
fazia
talep geimesi dunimunda topiam ihraç-. tutan 1.050.000.000 U
nominal degere kadar
artunlabilecek ye laymetlefin ihmc1Tffiktadafl.aramda Borçlanma Araclan Tebligi (VII-128.8)
Madde 4, 5. bendi geregince gelen talebe gofè’akWmáyapilabilecektir.
I.
I

:
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5.1.3. Halka arz suresi ile halka ana katilim hakiunda bilgi
5.1.3.1. Halka an süresi ye tahmini halka an takvimi:
07-08-09 Mayis 2018 tarihlerinde 3 i gOnil suresince talep toplanacaktir.
5.13.2. HaIku ana baivuru slireci ile bavuru yerleri we sati ek1i:
Sati, I YATW1M ye acentesi konumundald IS BANKASI tarafindan “Sabit Fiyatla Talep
Toplarna Yontemi” ile gerçek1etiri1ecektfr. BANKA, finansrnan bonosu sati fiyatlanni Madde
5.3’te belirtildigi ilzere talep toplarnanin bitirnini takip eden igünil KAP’ta ilan ederek kamuya
duyuracaktir. Talebin arzdan fazia olmasi durumunda uygulanacak thgitim esaslan madde 5.2.2’de
belirtllmektedir,
Ru halka anda finansman bonosu satin airnak isteyen turn yatrnmcilann; halka an sflresi içinde
ye
sermaye plyasasi araci notunda belirtilen bavuru yerledne mUracant ederek Talep Foimu
’nu
doldurmalan ye satm alacaldan borçlanrna araç!anmn bedellerini ibu sermaye piyusasi
araci
notunun 5.1.6 maddesine gore yatinnalan gerekmektedir.

I BANKASI borçlanrna ançlanmn halka anma iIikin olank yatinmcflar aagida1d gibi 3 (üç)
gruba aynIrnilardir:
Yurtici Bireysel Yatirimeilar; (I) Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vatandalan ile yurt
diinda
içi, serbest rneslek ye mustaldi i salilpieri dahil Turkiye’de ikametgah sahibi gerçek kiiler
ye (ii)
bir takvim yth içinde TQrMye’de devamb olarak 6 aydan fazia otumn gerçek kiiler lie (ill) Yurtiçi
ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar diinda kalan ye merkezi Thrkiye’de bulunan tOrn
ttlzel
ldi1erdir.
Yurtiçi Kurumsal YaUnmcilar, a) Araci kummiar, bankalar, portThy yOnetim irketled, kolekt
if
yatinrn kurulu1an, emekillik yatinrn fonlan, sigorta frketIeri, ipotek finansrnan kurululan, varhk
ydnetim irketleri b) Ernekli ye yardirn sandiklan, 17/7/1964 tarihli ye 506 sayth Sosyal Sigortalar
Kanununun geçici 20 nd maddesi uyannca kumImu olan sandikiar e) Kamu kururn ye kurulu
Ian,
Turldye Curnhuriyet Merkez Bankasi, DOnya Bankasi ye Uluslaransi Pan Fonu gibi uluslaramsi
kunflular ç) NitelikleH itibanyla bu kummiara benzer oldugu Kurulca kabul edilebilecek
diger
kurulu1ar d) Aktiftoplamimn 50.000.000 Turk Linsi, yfilik net hâsilatinm 90.000.000 Turk Lirasi,
ozsermayesinin 5.000.000 Turk Lirasinm OzeHnde olmasi kistaslarmdan en az ildsini taiyan
kunluIar.
Yurtdii Kurumsal YaUnmcilar; And kururniar, bankalar, portfl5y yOnetim irket1eri, kolekt
if
yaunrn kurululan, emeklillk yatinrn fonlan, sigorta frketIeri, ipotek finansman kum1ulan, varlik
yonetirn irketlerinin muadii yun diinda yerleik kurulular.
Borçlanma araçlan, sennaye piyasasi rnevzuab uyannca, sadece Turkiye’de ye Borsa Istanbul’da
i1em gorecek ekilde halka an edildiginden dolayi, ywtdiindan bavumcak olan kurumsal
yatrrirncilar borçlanma araçlanm TUrkiye’de satin alacaldarthr.
Bireysel yaUruncflar, Talep Formunda talep ettikleri parasal ifitan, Yurtiçi ye Yurtdi
i Kurumsal
Yatinrncilar ise talep ettikieri adedi belfrteceklerdir.
Talepte bulunacak yatinmeilar, a4zdfl Ièi1rfi!çn belgelcri, Talep Formu’ na ekleyeceklerd
ir:
Gerçek Kii Yatirimcilar Kmilil (nuflis cuzdañi ve sUruç belgesi veya pasaport) foto

isi

ER RA5

Tuzcl Kii Yatinmeilan lmza sirkifierinin noter tasdildi omegi, kunilu gazetesi, vergi Ievhasi ye
ticaret sicili kayit belgesi fotokopisi, (Sayilan dokurnanlara ilave olarak Kurumsal Yatirunci
tanirnrnda yer alan “Aktiftoplarnirnn 50.000.000 TUrk Lirasi, yillik net hâsilatmm 90.000.000 TUrk
Lirasi, Ozsermayesinin 5.000.000 Turk Linsirnn Uzeñnde olmasi kistaslanndan en az ikisini taiyan
kurnluIar”in yilhk kurumlar vergisi beyannarnesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali MUavfr
tarafmdan imzaIanrni yoksa irket yetldlileñnce imzalannu) veya bulunmasi dururnunda Yerninli
Mali MUavir tamfindan dUzenlenfl tam tasdik raporunu sunmasi gerebnektedir.) Yurt thmdan
talepte bulunaeak kurumsal yatinrncilar için söz konusu evmldann muadilleri gerelunektedir.
Yaunrncilar, istedikleñ takdirde Talep Formu’nda almak istedikieri tutam ilikin bir alt srnw
belirleyebiilrler.
Borçlanma Araci halka anrna bavumn yatinrndflar,

i YATWIM MENKUL DEflERLER A.5.
I Kuleleri Kule 2 Kat:12
34330, 4. Leventllstanbul
Tel: (0212)3502000 Faks: (0212) 3502001
ye turn ubelefl ile aeentesi konurnundald TURKIYE I BANKASI A.5.’nin tUrn ubeIerine talepte
bulunrnak için bavurabi1irler.
Yurt içi Bireysel Yatnrnciiar bu kanallan ilave olarak TORKIYE i BANKASI A.5.’nin
www.isbanlccom.tr adresli Internet Subesi ye 0850 724 07 24 numarali telefondan çagn Merkezi
aracihi He de lalepte bulunabilirler.
Kiymet Blokesi Yöntemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri:
.

Bavuru Yen

I Yatinm Menkul Degerler A.S.

Turkiye t. Bankasi A.5.

Teminata Konu
Kiymctler

.

Olabilecek

Para Piyasasi Fonu, Kisa Vadeli
Borçlanrna Ançlan Fonu, DIBS
(U)
801 kodlu I PortThy Pan
Piyasasi Fonu 1 (bfr) adet ye
katlan olank, 808 kodlu I
PorWSy Eisa Vadeli Borçlanrna
Araçlan Fonu ise asgañ adet 10
(on) olup adeder 10’un katlan
olank
belirtilecektir.
U
DffiS’Ier ye IS BANKASI’mn
ihraç etrni oldugu U cinsi
finansman bonolan/tahviller için
asgari adet 10 (on) olup adetler
10’un
kaflan
olarak
beliftilecektir. Yabanci pan
DmS’ler
terninata
alrnmayac&ct it.

Kiymet
Bozdurmaya
IIikin Yöntem
-.

Degiken
onem

Sabit veya
Deiken
Yontem (Talep
formunda
yatinmci
tamfindan
belirtilecektir.)

I

S
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DUviz Blokesi YUntemi 1e Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri:
Bavuru Yen

Kisitlar

1 Yatinm Menkul Degerler A.5.

Döviz

.

Turldye I Bankasi A.5.

Doviz
Bozdurmaya
Uikin Yontem
Deti*en
YOntem

Sadece vadesiz doviz tevdiat
hesaplan
(DTH)
kullanilabilecek
olup
bir
yattnmci sadece tek bir vadesiz
DTH
lie
talepte
buiunabilecektir.

Sabit Yontem

Talepledn satia sunulan semiaye piyasasi and mtanndan fazia oimast dumm
unda
i bia
sennaye piyasasi anci notunun 5.2.2 maddesinde belirtilen e1dlde yurtiçi bireyse daRitim
l yannmcilan
“Aran Talebi Kari1ama Orarn” çerçevesinde gerçeldetirilecektir. Yurtiç
i ye Yurtdii Kurwusal
Yaflnmcilara dagitima I YATIRIM’m onerlieri de dildcate ahnarak BANKASI
tarafIndan karar
verilecektir.

s

5.1.4. Knilanamayan talepicre ait bedeller ile yaUnmcilar tarafin
dan sati fiyatrnrn
fizeninde ddenen tutarlarin jade ekli haldunda bilgi:
Yurt Içi Bfreysei Yatinmeilarm kariIanamayan taieplednden dolayi o1uan jade
bedelleri vade
ba1angiç tarihinde, i YATWJM ye acentasi konumundaid
BANKASI tarafindan, bavuru
yerlerinde yatinmcilara jade edilecektir.

s

Talep ettilderi finansman bonosu pamsal tutanm gUn içthde nakden yatiran Yurt
Bireysel
Yatwimdflann yatirdikian tutar borçlanma araçlannm hesaplanna virman edilece ‘ci
gi tarihe kadar
gecelik repoda degerlendirilerek her bir repo don0Unde yatinmci hesaplanna yunsif
llacaktir.
Kiymet blokesi yöntemi ile talepte bulunan yatiruncilann dagitim iistesine gore almayt
hak ettildeni
finansman bonosu bedeliefi belirli oidugundan ye tercth edilen talep toplam yöntem
a
ine uygun
olarak gcrekmesi durumunda vade ba1angiç tarihinde bozdunildugundan kari1am
ayan talepiere alt
bedel sOz konusu olmamaktadir.
Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmdflar borçlanma
Odemeyeceginden, jade bedel sOz konusu olmayacaktr.

ann

bedeilerini

taiep

amnda

5.1.5. Talep edilebilecek asgani velveya azami miktarlar bakkinda bilgi:

Finansman bonosu talep eden Bireysel Yatrnmeilar, Talep Formu’ nda talep ettikied
parasal tutan,
Yurtiçi ye Yurtdii Kmumsal Yaflnmcilar ise talep effikieri adedi belirtecekierd
ir.
Nominal degeri 1 Ii olan 1 adet borçlanma araci 1cm Bireysel Yatinmedarm minim
um talep tutan
1.000 U, Yurdçi ye Yuftdii Kurumsal YaUnmcilann minimum talep milctan 1.000
adet (1.000
U) oiacaktir.
Minimum talep tutanndan/adedinden sonrald talep aralikiannin 1 U / 1 adet
ye katlan eklinde
olmasi arthr. Talep edilebilecek azami paiáàYtixtar / adet hakkinda herhan
gi bir simrlamada
bulunu1mamirn. Yatinmeiiar, istedik)efl tákdirde. 3akp
almak istedilderi
Feiu’n
da
tutara/adede ili1dn bir alt smw belfrley&biirlep-.

IS
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5.1.6. Borçlanma araci almak 1cm bavuru yapilacak yerler ile horçlanma araci bedelle
rinin
Odenme yen ye ek1i ile teslim süresi de dahil borçlanma araclannrn teslimine iHkin bilgi:
a) Bavuru yapilacak yenler ile borçlanma araci bedeflerinin ödenme yen ye eMine iikin bilgi:
1) Vurt içi Bireysel Yatinimcilar:
Yuft içi Bireysel Yatinmeilar a.agida beliffilen nakden odeme, kiymet blokesi ye dOviz blokesi
yöntemiyle talepte bulunma seçeneklerinden ancak birini seçcrek talepte bulunabilirler.
(1)Nakden Odemc:
Yurt içi Bfreysel Yatwimcilar talep effiklefl finasman bonolanna i1ikin tatan (yattnlacak tutar
talep titan olacak ye flnansman bonosu fiyatlarinrn kesin)emesine bagh olarak nominal talep
titan belirlenecektir.) aagida bilgileri veflien hesaplam yatinimak üzere nakden odeyeceklerdir.
Hesap sahibi: I Yatinm Menkul DeRerler A.5.
Hesap adi: Thrkiye t Bankasi Finansman Bonosu HaIku An Hesabi
Hesap no:
88 gun vadeli finansman bonosu: 1111-0152008 (TR8100064000001 11110152008)
214 gUn vadeli flnansman bonosu: 1111-0152012 (TR7000064000001 11110152012)
(2) Kiymet Blokesi Ydntcmiylc Talepte Bulunma:
Yurt içi Bireysel Yannmcflar, yatinm hesaplannda meveut olan ye Madde 5.1.3.2’de belirtilen
laymetleri teminat gostermek suretiyle finansman bonosu talep edebilecelderdir.
Finansman bonosu talep bedeli karihgmda alinacak blokaj tutarlan, aagida gosteHlen eki1de
hesaplanacaktir.
Fon Blokaji
Odenmesi gereken bedel (Talep Edilen Tutar) / %95
U DIBS ye 15 BANKASI’mn thraç eftni oldugu U cinsi Finansman BonolanIrahviller Blokqji
Odenmesi gereken bedel (Talep Edilen Tutar) / o495
Blokaj ileminde;
Teminat kabul edilen fonun o gun
ahnacaktir.

1cm

fon kurueusu tarafindan açiklanan ali flyab dikkate

DIBS’ler ye 15 BANKASI’mn ihmç etmi oldugu U cinsi finansman bonolannd&tahvillerde
talepte bulunulmasi esnasmda i BANKASI araciligi lie bavuruda bulunan yatinmeilar için I
BANKASI tarafindan belfrlenmi olan o gtnku ilk gosterge ah flyati dikkate ahnacaktir.
DthS’Ierle talepte bulunulmasi esnasmda I$.YA’flRJM araciligi lie bavuwda bulunan yatinmeilar
için, blokaj tañfflnden once BIA5 BotçlanmaAraçian Piyasasi Kesin Aiim Satim Pazan’
o1uan son ig0nU agwlikli ortalama fiati diklçate alrnathkUr.
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Teminat gosterilen laymetledn bozdunilmasmda IS YATRIM, BIAS Kesin Aiim Salnn
Pazan’nda o1uan can piyasa flyatim, i BANKASI ise anhk gosterge flyati kullanacaktir.
Teminat tutanlanmn hesaplanmasinda, kullanilan menkul kiymetin asgafi adet, adet katlan ye birim
tutarlan dikkate almank, teminat göstedlen menkul laymet adedi asgani adedin altrnda kalmayacak
ye kesinli ve/veya ilgili menimi bymet 1cm beliftilen katlann dimda bir adet oIumayacak eIdlde
yukan yuvarlama yapilabiiecektir.
Yattnmcilann talepledni kartlayacak miktarda tek bir teminat tUrUnun tek baina yeterli olinamasi
dummunda, aym yatrnm hesabinda bulunan ye Madde 5.1 .3.2’de beifrnlen teminata konu
olabilecek kjymetler talep sirasinda yatinmddar taralindan belirtilmek kaydiyla aym anda teminata
ahnabilecektir.
Kiymct Bozdurmaya lIikin Sabit Yontem:
Vade ba1angic tañhinde, bu yOntemi tereih eden yabnmcilann dathm listesine gOre almayi hak
ettikieri fmansman bonosu bedelled, yatinmcilann bloke edilen TL DffiS’leri, 15 BANKASI’mn
ihmç etmi oldugu U cinsi finausman bonolan / tahvllled ve/veya teminat kabul edilen fonlan
res’en bozdurularak odenecektir. Hem teminat kabul edilen fonlan hem U cinsi finunsman
bonosu/tahvil teminab ile talepte bulunan yatinmciiarm kiymetlerinin nakde dOnutur01mesi
sirasiyla fon ye en yalun vadeli U cinsi finansman bonolan ye tahviller (DffiS ye IS
BANKASI’mn ihnç etmi oldugu U cinsi fmansman bonolan ye tahviiler) eklinde yapilacaktir.
Teminat kabul edilen fonun bozduruimasrnda ise o gUn için i BANKASI tarafindan açiklanan ah
flyati dikkate ahnacaktw.
Kiymet Bozdurmaya IIiIdn Degiken YOntem:
Vade balangiç tarthinde, bu yontemi tercih eden yannmcdann d4thm listesine gOre almayi hak
eflikieri finansman bonosu bedelleri, yatmmeilann vade balangiç tarihinde snat 12:00’ye kadan 88
gUn vadeli finansman bonosu 1cm 1111-0152008 (TR810006400000111110152008), ye 214 gun
vadeli finansman bonosu için 1111-0152012 (TR7000064000001 11110152012) nolu hesaplam
yatinimak There nakden Odememeleri halinde, bloke edilen DthS’ler ve/veya fonlar bozdurulamk
Odenecektir. Teminat gosterilen fonlann bozdurulmasinda ise o gUn için fon kunucusu taralindan
açiklanan ah flyati dildcate alrnacaktir
Yatinmcilanin dagium listesine gOre almayi hak eftikied finansman bonosu bedellerine karsililc
gelen tutann bin kisnum yukanda belirtilen sUre içinde nakden Odemeleri durumunda, blokaja
ahnan menkul kiymetler Uzerindeki blokenin tamami kalthnlarak naldt Odeme yapilan tutan aan
losma karihk gelen teminatlar nakde dOnU$UrUlUn.
Teminata alinan kiymetlerin nakde donUturuimesi sinsinda,

IS YATRIM aracthgiyla talepte bulunan yatiruncilan 1cm mUteri talimatlan dildcate ahnacaktir.
15 BANKASI araciligiyla talepte bulunan yatinmdflar 1cm ise kiymetlerinin nakde
dOnutUrUlmesi sirasiyla fon ye en yalun vadeli U cinsi finansman bonolan/tahviller (DtBS ye I

-

-

BANKASI’mn ihraç etmi oldugu U cinsi finansman bonolan ye tahyiller) eklinde yapflacaktir.
(3)DOviz Blokesi Yontemiyle Talepte Bulunma;
Yuft Ic1 Bireysel Yatwimcilan hesaplanndactheyà,.ifolan Tunkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi’nca
ahm-satim konusu yapilan konyeftiblç dOvi1ed. tcñiih’ gostermek suretiyle fmansman
talep edebilecekierdir.
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Finansman bonosu taiep bedeli kariligmda ahnacak döviz mtan aagida gosteflien ekilde
hesuplanacaktir:
Odenmesi gereken bedel (ralep Edilen Tutar) I %90
BIokaj ileminde, t BANKASI’nrn söz konusu yabanci pan 1cm talep verilen gOne iIikin
ilk
açikladigi gie d6viz &i kun dikkate ahnacaktir. Kusuratli doviz mtarlan bir ye katlan
sekiinde
yukari yuvarlanacaktir.
Dliviz Bozdurmaya hikin Sabit YOntem:
Vade balangiç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yattnmctlann dagitim listesine gOre atmayi
hak
ettilderi finansman bonolannin bedelleri, yatinmcilann bloke edilen dOvizled resen,
IS
BAMCASI’nrn dagitim anrndaki gie dbviz ah kurundan bozdurularak Odenecektir.
DOviz Bozdurmaya llikin Degiken Yontem:
Vade balangiç tarihinde, bu yOntemi tercifi eden yannmctlann dagitim listesine gOre almayi hak
ettikieri finansman bonosu bedellerini, yanruncilarm vade balangiç tarihinde saat 12:00’ye kadar
88 gUn vadeli finansman bonosu icin 1111-0152008 (TR810006400000111110152008) ye
214
gUn vadeli finansman bonosu 1cm 1111-0152012 (TR7000064000001 11110152012) nolu hesaplara
yatinlmak Uzere nakden Odememelefl halinde, bloke edilen dovizler bozdurulank Odenecektir.
Yatinmcilann talep etfikleri finansman bonosu bedellerine karilik gelen tutan yukanda belirtilen
sure içinde nakden odemeleñ durumunda blokaja ahnan dOviz Uzeflndeki bloke aynl gUn kaldirrlir.
Teminat gosterilen dovizin bozduwlmasinda 15 BANKASI’mn dagitim auwdaki gie dOviz a1i
kuru kullanilacaktir.
ii) Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatirimcilar:
Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yaunmcilar’m talepte bulunmak için talep fonnu doldun
nalan
yeterildir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar fmansman bonosu bedelleñni talep aninda
Odemeyecekierdir.
Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatnmcilar almaya hak kazandikian finansman bonosu bedelleñffi
vade balangiç tarihinde saat 12.00’ye kadar 88 gUn vadeli fmansman bonosu için 1111-0152008
(TR810006400000111110152008) ye 214 gUn vadeli fmansman bonosu için 1111-0152012
(TR7000064000001 11110152012) nolu hesaba Odeyecekler/hesaba aktanlmak tizere
Odeyecekierdir.
Yurtiçi ye Yundii Kurumsal Yatinmcilar’in finansman bonosu bedellerinin Odenmemesi lie ilgili
risk I YATJRJM’a aittir. i YATRN talepte bulunan Kurumsal Yahnmci’mn talebini kabul
edip eftuemekte serbest olaeaktir.
Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar dagitim listeleñnin onaylanmasrndan sonra almaya
hak
kazanthldan finansman bonosu bedellerini t YATIRIM’a Odemekten imtina edemezler.

t Yatinm dagitim listesinin kesinIemesini taidben 4.7. b) maddesinde belirtilen vade ba1angiç
tarihi mesal saatleñ icedsinde 111- 392995no14I5 BA}&ASI Genel Mudurluk anci muhasebe
hesabma borçlanma araçlan bedelledni.aktancaktirT’.
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b) Borçlanma araçiannrn teslimine ilikin bilgi:

Halka arz edilecek borçlanma araçlan, saUin tamamlanmasmi mUtealdp Sennaye Piyasasi
Mevzuan çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bannda kayden izlenmeye ba%lanaeaktir.
Yatinmcilann satin almaya hak kazandiklan kiymetler, vade ba1angiç tarihinde MKK’daki
hesaplanna aktanlacakUr.
5.1.7. ifaIka an souuçiarmin ne ekiIde kamuya duyuruIacai hakiunda bilgi:
Haika an sonuçlan, Kumlun sermaye piyasasi araçlanrnn satima iikin dtizenlemeleflnde yer alan
esaslar cerçevesinde dagitim listesinin kesinle$igi gunU takip eden iki i gflnu içeñsinde Kuml’un
ozel dummlann kamuya açiklanmastna i1ikin duzenlemeled uyannca KAP tizerinden kamuya
duyurulur.
5.1.8. Borcianma araciarimn On aiim hakian, bu hakiarin devrediiebiiirligi ye On aiim
haklanmn kuilarnimamasi durumunda hu haklann abbeti hakkinda bilgi:
YOKTUR.
5.2.

Dagitim ye tahsis piani

5.2.1. Satiin birden fazia Ulkede ayni anda yapiidii durumiarda, bu liIkeierden birine belli
bir oranda tahsisat yapiimisa buna iiikin bilgi ile her bir kategori bazmda haika anda
yatinmeilara tahsis ‘we dagitim esaslan hakiunda bilgi:
YOKTUR.

5.22. Raika arzda yatirimciiara tahsis ye daiUm esaslan hakiunda bilgi:
Hallca ana katilacak yatinmctlan i1ikin tahsisat gruplan Madde 5. 1.3.2’de belirtilmiØr.
Tahsisat Miktariari
Halka an edilecek 88 gUn vadeli finansman bonolannm;
237.000.000 TL nominal deerdeki (% 79) kismi Yurt tçi Bireysel Yatinmcflam
60.000.000 Th nominal degerdeki (% 20) kismi Yurtiçi Kurumsal Yannmcilara
3.000.000Th nominal degerdeki ( % 1) kismi Yurtdii Kurumsal Yannmcilara
Hailca an edilecek 214 gUn vadeli fmansman bonolannm;
316.000.000Th nominal degerdeld (% 79) kismi Yurt Içi Bireysel Yatiruncilara
80.000.000 Th nominal degerdeki (% 20) kismi Yurtiçi Kurumsal Yatinmeilara
4.000.000Th nominal degerdeki ( % 1) lusmi Yurtdii Kurumsal Yatinmcflara
gerçek1etiri1ecek satilar için lalisis edilmitir.
Talep toplama suresinin sonunda her bir yaUnmci grubuna tahsis edilen tutan karflayacak kadar
talep gelmi olsun ya da olmasm, tahsisat dranlan arasrnda yatmmcilara “11-5 2 Sermaye Piyasasi
Araçlanmn Satii Tebligi” hUkilmlethle goit;: yukanda, yer alan yatwimci gruplan 1cm belirlenen
tahsisat oranlannda (Sermaye Piyasasi Am;lannn Sati$ TeblØ (11-5.2) hUkumleri çerçevesde
yurt içi kurumsal yattnmcilara aynlmasi gerçkn asgrPffisisat omm kadar talep g1esi
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dummunda anitma yaptiamaz) talep toplama suresinin sonunda 15 YATWIM’rn Onerisi ye
IS
BANKASI’mn onayiyla %20’den fazia olinamak Uzere kaydirma yapilabilir.
Sati surecinde yatinmet talebine bagh olarak thraç tutan 1.050.000.000 TL’ye kadar
arnniabilecektir. Ihmcin 1.050.000.000 Th’a kadar flnlmasi durumunda fl-5.2 Senuaye Piyasasi
Araçlanmn Satit Teb1ii Madde 184 bendi hukumled çerçevesinde 700.000.0000 Th nonthrnl
mtar uzerindeki ek saUa konu artinlan kisim 1cm tahsisat omnian serbest olarak beiirlenecektir.
DaiUm Esaslan
Toplanan talepler her bir tabsis grubu 1cm ayn ayn bir araya getirildikten sonm 11-5.2 sayih Teblig
Ek I ‘de yer alan talep fonnuna gOre içennesi gereken asgari bilgiled ye Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyeti vatandaian lie Ttrldye’de yerieik yabanci uyruldular thinda kalan bfreysel
yatinmcilann T.C. kimlik numansim içermeyen kayitlar da iptal edilerek ditima dahil
ediirneyecekfir. Eksikllgi nedeniyle iptal edilen kayitlar talep hstelerinden çikaffildilctan sonra
daitim i1emi aagidaki ekiIde gerçekIetiriiecektir:
Her bir tahsisat grubuna dagitim, aagida belirtilen eIdide kendi içinde ayn ayn yapilacaktir.
a. Yurt içi Bireysel Yatinmciiara Dagium: Oransal Dagitim YOntemi’ne gOre yapilacathr. Yurt lçi
Bireysel Yatinmeilar 1cm tahsisat milctarimn talep miktanna bOlunmesi ile “Arnn Talebi Karsilama
Oram” bulunaeaktir. Bulunan Amn Talebi Karilama Omni her bir yatinmciya alt kiise1 talep lie
çarpilacak ye dagitilacaktir. Yurt içi Bireysel Yatinmcilar 1cm oransal dagitim yOntemi
kullanilacagrndan herhangi bir mukerrer tarama ilemi yapilmayacalcbr.
b. “Yurtiçi Kurumsal ye Yurtdii Kurumsal” Tahsisat Gruplanna Dahil Olan Yatinmeilara
Dagitim: Bu gruplarda bir defadan fazla talepte bulunan yatwirncilann bulunmasi durumunda fazia
mlktarth olan talep kabul edilecektlr. Her bir Yatinrnciya verilecek hyrnet milctanna 15
YATWIM’rn OneflleH de dikkate almank l BANKASI tarafindan karar verilecektir.

Turn yatinmci gruplanna daitim yapihrken, daitim sonucu ortaya çikan tutarlar alt simr koyan
yatirimcilar açisrndan gOzden geçiHleeek, ortaya çikan tutann bu alt suunn alunda kalmasi halinde
yatinruci istegine uygun olarak listeden çikanlacak ye bu rniktarlar tebar dagitma tabi tutulacaktw.
Yatinmci gruplanna belirtilen yOntemierle dagium yapilirken, hesaplamalarda kilsurat ortaya
çikmasrndan dolayi dagthlamayan kiyrneUer, talebi tamaruen kardanamayan yattnmcilar arasrnda
IS BANKASI’mn uygun gordugu ekilde dagrnlacaktir.

I YATIRIM, talep toplama suresinin bitimini izleyen i günU içerisinde dagrnm listelerini, her bir
tahsis grubu 1cm ayn ayn kesmnlefirerek i BANKASI’na verecektir. I BANKASI, dagitim
listelerini kendilerine tesilin edilen gun içerisinde onaylayaeak ye onayi I YATIRIM’a
bildirecekierdir.
Onaylanan Dagitim Listesi’ni alan 15 YATIRIM ise karilanan taleplere iikin borçianma
ançlannin kayden teslimini MKK dUzenlemeleri çerçevesinde vade balangiç tarihinde yedne
getirecektir.
5.2.3. Talepte hulunan yatinmeilara, halka arzdan aldikian kesin1emi horçlanma araci
miktanrnn bildirilme süreci haldunda bilgi:
Halka andan aimaya hak kazamImi borØanmauraci miktarlan, dagium listelednin 15 BANKASI
tarafindan onaylandigi gUn, i YATIRIM, w acenti konurnundald 15 BANKASI tarafindan
yatinmcrlam bildirecekierdir.
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5.3. Borçlanma aracinrn sati flyati veyn ijyatin tespit edildigi/edilecegi yöntem ile nihai
fiyabn kamuya açddanma slireci:

I BANKASI tamfinthn ibu sermaye piyasasi araci notunun 4.11. maddesinde belirifien formal ile
hesaplanacak olan Gösterge Faiz onrn flzeflne; 88 gUn vadeli finansman bonosuna odenecek ek
getfri orani %0,25 (yfrmibe baz puan) ye 214 gun vadeli finansman bonosuna adenecek ek getfri
oram %0,25 (yirmibe baz puan)’tir.
Nominal deeH I .-TL olan I adet borçlanma ancimn Sati Fiyafl aagtda1d formulle hesaplanacak
ye virgolden sonra 5 haneye yuvarlanacaktir.
88= 1/(1 +(BBO

*

t I 365)

Borçlanma Araci Faiz Oram (Basit)
Vadeye Kalan OLin Sayisi
Borçlanma Araci Sati Fiyati

BRO
t
BB

Borçlanma araçlannm faiz oram ye san flyan talep toplamamn bitimini takip eden igUnü KAP’ta
han edilerek kwnuya duyurulacaktir.
5.4.

Aracilik Yüklenimi ye Halka Ann Aracihk

5.4.1. Nalka ana aracilik edecek yetkili kuruIu hakkrnda bilgi:
Halka an edilecek borçlanma araçlanna i1ikin aracthk iIem1eri 11/09/2017 tarihinde imzalanan
Aracthk Soz1emesi çerçevesinde I Yatinm Menkul Degerler A.S. tarafindan gerçek1etiñlecektir.
Adres:
I Yatirim Menkul Degerler A.S.
1 Kuleleri, Kule-2 Kat 12
34330 4. Levent ISTANBUL
5.4.2. Balka arzin ynpilacagi ulkelcrde yer alan saldama ye ödcme kurululanrnn isimleri:

Halka an TiIrldye’de gerçek1eecekflr. Saldama ye ödeme kuru1u1an, sirasayla MKK ye
Takasbank-Istanbul Takas ye Saldama Bankasi A.S.’dir.
5.43. Aracilik turu haldunda bilgi:
Aracthk tUril “En tyi Gayret Araciligi” olacaktw, ylfldenim bulunmamaktadir.
5.4.4. Aracilik ye yuklenim sozlemcsi haldunda bilgi
Borçlanma araçlannm halka am I YaUnm Menkul Degerler A.S. ile T. 1 Bankasi A.S. arasrnda
11/09/2017 tañhinde I yil sure ile imzalanan “Aracililc Soz1emesi” çerçevesinde SPK mevwatrna
uygun olarak “En Iyi Gayret Araciligi” esaslan çevresinde gercekleecektir.

I YATIEJM’a Aracilik Söz1emesi kapsammda haiku an yoluyla yapilan thnçlarda borçlanma

amçlanmn bir yfi içinde satji yapilacak nominal tutan Uzeflnden %0,15 (onbindeonbe) oranrnda
sati komisyonu ddenecektw
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5.5. Balka aria iIikin olarak ihraçcrnin ödemesi gereken toplam ye halka an edilecek
borclanma araci baina maliyet

(9 t bu maddede yer verilen SPK ueretleri (tieretler) omek teIdI etmesi amaciyla hesapIanmi
olup, esasen “ucretler” Vll-128.8 sayili Borçlanma Araçlan Tebligi’nin Kurul Ucretlerine i1iIdn
12. Maddesi 3. flendi çerçevesinde ihnç milctan kesin1een borçlanma araclan nominal degeri
Uzerleñnden hesaplanank ?CK nezdinde “borçlanma araçlan”mn ihncçi havuz hesaplarma
aktanlmasmdan Once SPK bOtcesine gelir kaydedilmek Uzere yatnlacaktw.
I- liwaç edilecek olan, 300.000.000.-TL nominal degerli, 88 gUn vadeli finansman bonolan için
toplam tabmini maliyet aagidaki tabloda bellrtilmektedir.

Vergi ye Kolasyon Ucretleri
SPK Ucreti1
MKK Ucreti ye bu Ucrete ilildn
BSMV2
ttfa Tutanna llikin Odenen MKK
Ucred ye bu ucrete ilildn BS?vW3
BIAS Kotasyon Ucrefl4

En
Ahnacak
Deker
Nominal
Tutar
Nominal
Tuthr
Nominal
Tutar
Nominal
Tutar

Sabit /
Oransal
Vadeye Gore Deiea
Oransal
Vadeye Gore Deien
Oransth

Vergi

Tutar (TL)

150.000

150.000

2.330

117

2.447

Oransal

15.000

750

15.750

Tavam Marsa Sabit

3 1.400

1.570

32.970

125

6

131

TakasbanklSlNKodu5
Tabmini Reklam ye Tanitan
Masraflan
Aracihkkomisyonu ye bu
komisyona ilildn BSMV

Tutar fL)

Sabit

15.000
Nominal
Tutar

15.000
0,15%
Sati

Oransal

Komisyonu

(+BSMV)
TOPLAM
213.855
2.443
216.298
Topinm 700.000.000.-U nominal tutar olan ha&a an miktarma thzla talep gelinesi dummunda, toplam thraç tutari
1.050.000.000.-fl nominal tutara kadar artunlabilecek ye kiymetlerin ihraç tutarlan arasinda gelen talebe gOre aldarma
yapilabileceldir. l*u SPANda ilan edildigi Uzere SPK Kunil lwyit flcreil, 88 gihilfik finnnsnan boaosu için 300.000.000U Uzeñnden besap1anmitir. ligili Odeme kesinleen ihraç rakamlan uzerinden gerçekJetiri1ecektir.
2 Ihraçtan Once ilwaç edilen nominal
titar uzednden onbinde I oranmda MKK hinnet bedeli odenmektedir. liwac Ocreti
için fist limit 2.330 U’dir. Bir uyenin her bir sennaye piyasasi maci math bannda, yillilc olarak Odeyece toplam thrac
Ocreti 62.100 TL’yi geçememeldedir.
Itfa tutsi Uzeñndm %0,005 oranmda ilave MXK Ucreti Odenmektedfr. ligi tiara ili&dn alt limit 780.-fl fist limit ise
38.810.-TL dir.
Kotasyon Ucreti fist simrlar dahil olinak tizem 0-50.000.000 U ihraç town arabgi içüi 3.925.-fl; 50.000.000100.000.000.-n iliraç tutan waliRi 1cm 7.850 U; l00.000.000-200.000.000.-TL ihmç tutar amlii 1cm 15.700 U;
200.000.000-400.000.000.-TL ihmç tutan amligi için 31.400.-U; 400.000.000 U ihraç tutan fistli için 62.800.-U’dir.
Takasbank ucrati bir yfidan losa vadeli Ozel sektor borçlanma maclan için 125 U, bir yildaa uzun vadeliler için ise 450
Udir.

liwaççinm yasal maliyetlefl 216.298 .-Th olup ilgi ifitar, nominal ihnc tutaruun %0,0721 ‘sine
tekabul etmektedir. Halka an edilecek I .-TL nominal degerli toplam 300.000.000 adet finansman
bonosu barna d0ecek maliyet ise 0,00072 1 TL olank hesaplanmaktadir.
II- llwaç edilecek olan, 400.000.000 .-TL nominal degerli, 214 gun vadeli finansman bonolan için
toplam tabmini maliyet aagidald tabloda belirtilmektedir.

Vergi

ye

Kotasyon Ucretleñ

SPEC ucreti’
MKK Ucrefi ye bu Ocrete
ilikinBSMV2

Baa
Ahuacak
Deter
Nommal
Tutar
Nominal
Tutar

Sahit I
Onusal
Vadeye Gbre Üe4e
Oransal
Vädeye GmDefl’\.
Otáhsak\

Tutar (TL)

Vergi

280 000

280 000

,,

7

330

Tutar (TL)

117

24S

-.
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kin Tutanna flikin Odenen
MKK Ucreti ye bu Ocrete
ili*in BSMV3
BIAS Kotasyon

Oransal

Ucreti’

Takasbank ISN Kodu5
Thlimini Rekiam ye Tanitun
Masraflan

Sabit

20.000

1.000

2 1.000

62.800

3.140

65.940

125

6

131

15.000

Aracilik komisyonu ye bit
komisyona i1ildn BSMV

15.000
0,15% Sati
Komisyonu
(+BSMV)

Oransal

TOPLAM
380.255
4.263
384.518
‘Toplam 700.000.000.-TL nominal tutar own haiku an mthanna fazia talep geimesi dummunda,
toplam ihrnçtutan
1.050.000.000-U nominal titara kadar annnlabilecek ye loymetleñn ihraç tutarlan arasmda
gelen talebe gore akiarma
yaptlabilecektir. Ibu SPANda finn edildigi fizere SPK Kumi kayit ficreti, 214 gilnIfik
fmnnsman bonosu için
400.000.000.-TL
hcsap1anmir.
odeme kesinleen ihraç rakamlan ilzerinden gerçeldestirilecektir.
2 ffinçtan
once ffinç edilen nominal tutar fizerinden onbinde 1 ommnda MIUC hinnet bedeli Odaunektedir.
liuaç Ucreti
için fist limit 2.330 TL’dfr. Bir fiyenin her bir sermaye piyasasl ann siaffi bannda ytiLik olarak
Odeyecei toplam ihmç
Ocreti 62. 100 TL’yi geçememektedir.
Itfa titan fizerinden O/005 oranmda ilave MKK Ucrefi odenmektedfr. 1 titan i1ikin alt
limit 780.-TL fist limit ise
38.810.-li dir.
Kotasyon flcreü fist smrlar dahil olmak fizere 0-50.000.000 U linac tutan amlii için
3.925.-U; 50.000.000100.000.000.-U ihraç tutan aralii için 7.850 U; 100.000.000-200.000.000.-U
thnç tutar arahi 1cm 15.700 TL;
200.000.000-400.000.000.-U ihraç titan araligi için 31.400.-U; 400.000.000Th ihraç
titan fistil içiii 62.800.-U’dir.
Takasbank ucreti Mr yddan kisa vadeli ozel sektor borçlanma araçlan için 125 TL, bir
yfidan uzun vadeliler için ise 450
Udir.

ugh

ffimççimn yasal maliyetled 384.518 .-Th olup ilgi tutar, nominal ihmç tutannrn %O,09613’s
ine
tekabul etmektedir. Hailca an edilecek I .-Th nominal degerli toplam 400.000.000 adet fmansman
bonosu baina dUecek maliyet ise 0,00096 13TL olarak hesaplanmaktadir.
S6.

Talepte bulunan yatirimetuin odeyccegi maliyctler hakiunda bilgi:

t BANKASI tarafindan ibaç edilecek borçlanma araçlanna ilikin vergilendirme esaslan ibu
sermaye piyasasi araci notinun madde 9 “Borcianma Araclan lie ligili Vergilendirme Esasla
n”
kismrnda belirtilmith.
Yatinmeilardan talep edilecek komisyon ye benzeri giderler:
Baka Araci KuruIua Virman
Ucreti

15 YATIRUvI, almaya hak kazandigi
finansman bonolan dogrudan 15
BANKASI dimdaki baka bir amci
kurulua aktanlmasim isteyenlerden
1.41+ BSMV (%5) Ucret aiacaktir.
15 BANKASI fon blokesi lie Odeme
yaparak
ve/veya hak
ettigi
finansman bonoian i BANKASI
nezdinde
bulunan
yatinm
hesaplanna
aktanldiktan sonra
virman isleyen yatrnmcilardan 20
Th + BSMV’den az olmwnak
kaydiyla nominal deger Ozerinden
% 0,05 (onbinde 5) ucret alacaktir.
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15 YATW1M, nakit odeme
yaparak
bavuruda
bulunan
yaunmcflardan; halka an mtanm
tahsil ettikten son oIuan para
iadesini i BANKASI diindaId
araci kuruluiara aktanlmastm
isteyenlerden 2 Th+BSMV(%5)
Octet alacaktir.
i BANKASI Nakit odeme
yaparak
bavumda
bulunan
yaunmciiardan; olmasi halinde
pan iadesini nakit olank tahsil
eftikteik.swa, diger odeme
turledyle bavçruda bulunan
atmmcflatdan; ólmasi halinde
1para iadesi ISbBANKASI nezdinde
bulunañ
yatitihi %sap1anna
26

Dicr

I

Bankasi ye
Yaflnm
tanfindan
yatinmcflardan Hesap
Açma
Ucreti,
Takasbank
Virman
Ucreti, Damga Vergisi
ye
Diger
Masraf
alrnmayacak

-

n.’1..

aktanld,ktan sonra EFT yapurmak
isteyenlerden: % 0,5 (5ubelerden
en az 55.-U, en çok 525.-U,
intenkfif kanallardan maktu 5,1.U, Bankamatikten maktu 12.-U
uygulanacak) Ucret &acaktir.
6. BORSADA ISLEM GORMEYE iL15IdN B1LGb2ER
6.1. Borclanma araçlarinin borsada iIem görmesinc ilikin esaslar ile iIem görme
tarihieri:
a) Borçlanma araçlarinin borsada iem görme esaslarma iIikin bilgi:
Halka arz edilen borçlanma araçlanmn satii tamamlandiktan sonra Borsa Istanbul A.5.’de ilem
gdnnesi Borsa Istanbul A.5. Mevzuatrnm ilgili hilkOmleri çerçevesinde Borsa Bakanhgi’mn
onayrna baghdir.
b) Borçlanma araçlarrnin borsada iIem gOrmcye baIayacagi muhtemel tarihier:
Borsa Istanbul’un 22/09/2017 tarihli onayiyla, I BANKASI’mn tedavulde bulunun borçlanma
araçlanmn BDDK taralindan belirlenen limiti amamasi kouluyIa, Banka tarafindan halka arz
yoluyia ve/veya haiku an edilmeksizin nitelikli yatinmeilara saulmak Uzere ihnc edilecek U
cinsinden 20 milyar TL tutara kadar borçlanma araçlanndan,
a) Ha&a an yoluyla saulacak kismrn, Kurulunuz tarafmdan iznhnamenin onaylanmasi ye safl
sonuçlanmn Borsamiza u1atinhnasi kaydiyla, YOnergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotima
alinarak KAP’ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci i gtnGnden itibaren Borçlanma Macian
Piyasast Kesin Aiim Satim Pazan’nda ilem gdnneye ba1ayabi1ecegi,
b) Halka arz edilmeksizin nitelikil yatinmcilam ihnç yoluyla satilacak lasmm ise, Kurulunuz
tamfindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sat’s sonuçiannin Borsamiza ulaØinimasi kaythyla,
Yonergenin 20. maddesi çercevesinde Borsa komna almarak KAP’ta yapilacak duyuruyu izleyen
ikinci i gununden itibaren Borsanuz Borçlanma Araclan Piyasasi Kesin Alan Satim Pazan’nda
sadece nitelikli yatmmdflar arasmda ilem görmeye balayabilecegi bildirilmitir.
6.2. Borsada iIem gorceek ohm borçlanma araçiannm hangi durumlarda iIem sirasmrn
kapatilabilceegi hakiunda bilgi:
Scrmaye Piyasasi Mevzuati ye BIAS Mevzuatimn ilgili hukumleriyle beifrienen yUkilmlfflulderi
yeñne getirmeyen irketler ile “Borsa Istanbul A.5. Kotasyon Yonergesi’nin 29. maddesinde
(http://www.borsaistanbul.comldocs/default-source/yonergelerlborsa-istanbul-kotasyon
yonergesi.pdf7s&rsn= 14) yer alan aagida1d durumlann olutugu irketledn ihraç ettigi, Borsa’da
ilem goren borçlanma araçlan BIA5 Yonetim Kurulu karanyla geçici veya sUrekli olarak ilem
gonnekten men edilebiilr.
-

-

-

Borsa tanfinthn yapilacak duzenlemelere ye alinacak kararlara uymamasi, Borsaca istenecek
bilgileri vermemesi, eksik veya gerçege aykin bilgi ye beige vermesi,
Iflasma karar veri1mi olmasi ya da herhangi bfr nedenle tuzel kiiiiginin sona ermesi veya genel
kuruida ahnan tasfiye karannm tesc.iI edilmcsj,
Faaliyetlenm devam ettiremeyecek svi>edeflnqpsman silantisina dumU olmasi,
Borsaya odemekle yfikumlil oldugu ücretletithaxhamim son ödeme tarihinden itibaren 1 yil V
odememesi,
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Esas faaliyetini stkdUrebilmesi için gerekli izin, lisans, yefid belgesinin iptal edilmesi veya
herhangi bit sebeple hQkUmsUz kalmasi nedeniyle gayri faa! kalmast,
Sermaye piyasasi amclanna yonelik odeme veya diRer taahhUt ya da yukOmlUlUldeñni
yeflne getfrememesi, borçlanma araci, kim sertifikasi veya gayrimenlwl sertifikasi
sahiplerinin hakianni kullanmalanna engel olabilecek ilem ya da eylemler yapmast,
Borsa tarafindan geçerli kabul edilebilecek durumlar diinda1d nedenlerle 1 yfidan uzun bir
sure faaliyetlerinin durduw1mu olmasi.

BIAS Yonetim Kurulu, gerekli gordugu hallerde, çikarma karanndan Once ihraççi kuruIuu dummu
duzeltmesi için sOre vererek uyarabilir.
63. thraccirnn daha once ihraç effigi pay hariç sermaye piyasasi araçlanrnn iIcm gordug
u
borsalara iflkin bilgi:
Turn
Yurtiçi Iskontolu Tahvil
Yurtiçi Iskontolu Talivil
Yurtiçi tskontolu Tahvil

Para

Ilem
gOrdilil
Borsa

Nominal

Vade lhraç
Binmi (gun) Tanhi

166.392.024

U

382

20.04.2017 07.05.2018

249.835.279

IL

368

15.06.2017 18.06.2018

133.760.463

ii

382

20.07.2017 06.08.2018

.

.

lila
Tanhi
.

.

Istanbul
Istanbul
Istanbul

Katki Sermaye Hesaplamasma
Dahil Edilecek Borçlamna 1.100.000.000 U
Araci*

3640 08.082017 27.07.2027 B orsa
Istanbul

Yurtiçi Finansman Bonosu

211.243.750

U

235

26.10.20 17 18.06.20 18 !3orsa
Istanbul

Yurtiçi tskontolu Tahvil

102.322.561

TL

375

26.10.2017 05.11.2016 orsa
Istanbul

Yurtiçi Iskontolu Tahvil

150.655.977

U

396

14.12.2017 14.01.2019

445.423.535

U

116

11.012018 07.05.2018

608.525.618

U

165

22.02.2018 06.08.2018

253.061.365

TL

375

22.02.2018 04.03.2019

Yurtiçi Iskontolu Tahvil

3 15.487.609

TL

382

Istanbul
15.03.2018 01.04.2019 Borsa
Istanbul

Yurtiçi Finansman Bonosu

650.479.521

U

207

15.03.2018 08.10.2018

Yurtiçi Finansman Bonosu

195.100.000

U

92

Yurtiçi Finansman Bonosu

540.53&8$” 1:

95

Istanbul
16.042018 17.07.2018 !lorsa
Istanbul
orsa
19.04.2018 23.07.2018

YurtiçiFinansmanBonosu

87t.460.Z59:’ -‘li

144

19.04.2018 10.092018 Ba

YurtiçiFinansmanBonosu
YurtiçiFinansmanBonosu
Yurtiçi tskontolu Tahvil
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tstanbul
tcincil
Sermaye
Eurobond

Benzeñ

500.000.000
750.000.000

Eurobond

ABD
Dolan
ABD
Dolan

500.000.000

ABD
Dolan

Eurobond

600.000.000

ABD
Dolan

Eurobond

750.000.000

ABD
Dolan

Eurobond

750.000.000

ABD
Dolan

Eurobond

750.000.000

ABD
Dolan
ABD
Dolan

Ikincil
Sermayc
Eurobond
Eurobond

Beazeri

40000000 0
500.000.000

ABD
Dolan

29.06.2017 29.06.2028 frianda
Borsast
25.04.2017
25.04.2024
11.10.2017

trlanda
Borsasi

21.10.2016 21.04.2022 Irlanda
Borsasi
06.04.2016 06.10.2021 frlanda
Borsasi
30.102014 30.042020 frianda
Borsasi
25.06.2014 25.06.2021 trianda
Borsasi
10.122013 10.12.2023 frianda
Borsasi
21.10.2013 21.04.2019 Irlanda
Borsasi

ABD
Dolan

26.04.2013 10.10.2016 frianda
Borsasi
ABD
Eurobond
500.000.000
10.04.2013 10.10.2018 irlanda
Dolan
Borsasi
lidneil
Sennaye
Benzeri
1.000.000.000 14B1)
24.102012 24.102022 Londn
Eurobond
Dolan
Borsasi
* Ibu
SPAN tarihi itibariyle mevcut tavan kapsaminda Kathi Semiaye Hesaplamasina Dahil Edilecek
Borçlanma Araci ibract yapilmast planlanmamaktadir. Ilerleyen donemlerde ihraç yapilmak istenmesi
dummunda SPK’nm 07.07.20 17 tañh, 26/907 sayth karan ile saglanan 5.000.000.000 TL tutannda
thraç
tavarnndan kalan limit kullamlabilecektir.
Eurobond

6.4.

Plyasa

250.000.000

yapici ye piyasa yapicthgin esaslari:

BANKA, hâlthazirda ihmç etmi oldugu ISIN kodlan aagida yer alan borçlanma aracinda piyasa
yapicisidir. Piyasa yapiciligina i1ikin esaslar Borsa Istanbul A.. tarafindan yayimlanan 21.08.2014
tarih,
459 sayili genelge lie dUzenlenmektedir.

Piyasayapicinm ücaret unvam: Turkiye I Bankasi A.S.
Piyasa yapiciligi faaliyeti yQrtIttilen borçlamna araçlan: TRSTIB61 814
7. GARM1TI HUKUMLERI yE GARANTORE ILL$KP’1 BILGILER
YOKTUR.

‘
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8. D1OER BILGtLER
8.1.

Hailca an surecindc ihraççiya danimanIik yapanlar hakkinda bilgiler;

YOKTUR.
8.2.

Uzman ye baimsiz denetim raporlan itt Ucilncu kiilerden ahnan bilgiler.

IS BANKASI, borçlanma araçlanna ilikin sermaye piyasasi anci notunda, ihraççimn bildigi veya

ilgili QçuncU ldi1crin yayimlathgi bilgilerden kanant getirebildigi kadanyla, aciklanan bilgileri
yanb veya yamluci hale getirecek herhangi bir eksikligin bulunmadigmi beyan eder.

31 Arahk 2015, 31 Arahk 2016 hesap donemleri ilibanyla hanrlanan konsolide finansal Iablolar ye
dipnotlan Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MUavirlilc A.5. (KPMG)
tarafrndan bagimsiz denetime, 30 Haziran 2017 hesap donemine iIikin konsolide finansal tablolar
ye dipnotlan ise Aids Bagirnsiz Denefim ye Serbest Muhasebeci Mali MUavirHk A.S. (KPMG)
tarañndan snurli bagimsiz denetime tabi mtulmutur.
SOz konusu konsolide fmansal tablolara ilikin bagimsiz denetçi görUu aagida yer almaktadir.
Hesap Dönemi
30.06.2017
31.12.2016
31.12.2015

Bagimsiz Denefim Sirked
GUney Bagimsiz Denefim ye Serbest Muhasebeci Mali
MUavir1ik A.S.
Aids Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali
Mtiavfrlik A.S.
Aids Bagimsia Denetirn ye Serbest Muhasebeci Mali
MUavirlik A.5.

Goru
5artli
5arth

5artli

30.06.2017 tarihti konsotide frnansal tablo ye dipnottara i1ikin Srnirh Bagimsiz Denetim
Raporunda aagidatd ifadelere yer veri1mitir:
30 Haziran 2017 tañhi ifibanyla hanrlanan iliilcteki konsolide finansal tablolar, Bait yOnetimi
tarafmdan ekonomide ye piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz getimelerin olasi etkileri
nedeniyle aynlan ye tamarni geçmi donemlerde gider yazilan toplam 800.000 Bin Ii tutannda
serbest kariligi içemiektedfr.
Sirnrh denetimimize gOre, artli sonucun dayanagi paragrafinda belirtilen hususun konsolide
finansal tablolar uzerindeld ethleñ hañcinde, iliikteki an dOnem konsolide finansal bilgiledn,
Thrldye I Bankasi A.5.’nin ye konsolidasyona tabi ormldiklanmn 30 Haziran 2017 tarihi ifibanyla
finansal dururnunun ye ayni tañhte sona eren alti ayhk doneme ilikin finansal peffonnansimn ye
naldt alolannm BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlarna Mevzuati’na uygun olarak turn Onemli
yOnleñyle gercege uygun bir biçimde sunuirnadigi kananfine varmamiza sebep olacak herhangi bfr
husus dildcatirnizi çebnemiØr.
31.12.2016 turihll konsotide frnansal tabto ‘ire dipnottara itikin Bagimsiz Denetçi Görui1
31 Aralik 2016 tarihi itibanyla hazirlanan iliikteld konsolide finansal tablolar, Bait yonetimi
tarafindan ekonornide ye piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelimeIerin olasi etidled
nedeniyle tarnaim geçnil donernlerde gider yazilarak ayntan 800.000 Bin IL tutannda serbest
kariligi içennektedir.
.,

GOrUØimOze gOre, yukandaki arth gØtutlnithnagi\aragrafinda açiklanan hususun konsolide
finansal tablolar Uzerindeki etidsi háricindeiliiktld tonsolide finansal tablolar, Turkiye
Banicasi A 5 ‘mn ye konsohdasyonä taM oiia1dik1annin 1 Amhk 2016 tanlu inbanyla

TURKIYEIBANKAStA.
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dummunu ye aym tarthte sona eren hesap donemine ait finansal perfonnansuu ye naldt aIulanm;
BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun olarak ifim onemli yönleriyle gerçege
uygun bir biçimde sunmaktadar.
31.12.2015 tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotlara iIiIdn Bagimsiz Denetçi G6rliU
31 Aralik 2015 tañhi itibanyla hazirlanan iiillcteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi
tamfindnn ekonomide ye piyasalarda meydana gelebileek olumsuz geiime1eHn olasi etidieri
nedeniyle tamwm geçmi donemierde gider yazilarak aynlan ye 200.000 Bin TL’si cafi dOnemde
iptal edilerek gelk yazildiktan sonra kalan net 800.000 Bin Th tutannda serbest kardig
i
içermektedfr.
GdruUmGze gore, yukandaki paragafta açiklanan hususun konsolide fmansai tabiolar uzerindeki
etidleri haficinde i1illcteki konsolide finansal lablolar, Thrkiye I Bankasi
A.S.’nin ye
konsolidasyona tabi ortakhkiannm 31 Aralik 2015 tarihi itibanyla finansal durumunu
ye awl
tarihte sona eren hesap donemine alt finansal perfomrnnsmi ye naldt a1uIanm; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporiama Mevzuati ‘na uygun olarak turn onemli yonleflyle gerçege uygun
bir
biçimde sunmakiadir.
llwaççi bilgi dokGrnanrnda yet almasi gereken finansal tablo donemlerinde bagimsiz denetim
kuruIuu ye sorumlu ortak ba denetçi gorevden a1mmami, gOrevden aynImami veya yenide
n
gOrev1endiñ1rnemitir.
Bankamizrn, 30.09.2017 Hesap Donernine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ye Smirk
Denetim Raporu tablolan 30.10.2017 tariffinde KAP’ta yayinlanamk karnuya duyum
imutur.
(Kaynak: https:f/www.kap.org.trftrfBiIdirimI6377S6)
Bankamizin, 31.12.2017 Hesap Donemine Ait Konsoilde ye Konsohde Oimayan Finansal Tabiol
an
lie Baimsiz Denetim Raporlan 02.02.20 18 tarihinde KAP’ta yayrnlanarak kamuya duyuru
lmu$ur.
(Kaynak: httos://wwwicay.org.tr/nTBlldidmI657R94; htt,s:f/www.kap.orp.tr/irIBildirim
/657863)
8.3. Varsa ihraççz veya ihraç edilen borçlanma aracina iilkin derecelendirm
e notu
hakiunda bilgi:

IS BANKASI’nin babca dereceiendirme notlan lie bunlam i1ikin açildamaiara aagida1d
tablolarda yer vefl1mitir.
FITCH RATINGS (8 Haziran 2917)

Yabanci Para Kredi Notu

Turk Parasi Kredi Notu

BB+/DuraganlB*

Bankarun mali 34
IUlilIdenm
yeflne getirmesini destekieyecek
finansal ye yapisal esneMige sahip
oldugunu gosterir./Finansai ye
ekonornik anIarda1d olumsuz
degiik1ikiere kaqi hassasiyedn
arttimi gosterir.

B+/Dutafan/B*

Bankamn mali yuldlnilffltildeHni
yedne getirmesini destekleyecek
finansal ye yapisal esneklige sahip
oldugunu gosterfr./Finansal ye
ekonornik arUardaki oiurnsuz
deik1ikiere kari hassasiyefin
I
arttigtm gosterir.

Ø

..
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A.A+(tw)/Dunan

Yuksek bedi kalitesini (ulusai
olarak) gOstenr.

Frnansal Kapasite Notu

bb+

Banka’mn kredi degerliliginin
yeterli oldugunu gosterir. Temel
finansal gostergeler malail
dozeydedir.

Destek Notu

4

Dike Hskine bagh olarak, Bankanrn
destek gorme ihümalinin yuksek
olmadigini gOstefir.

Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu

.

Snsiyla Uzun vadei Iatdi nomfGorUnum(eger varsa)JKma vadeli kieth noW bilgiierini içcnnektedir.
Yabanci Pan Mevduat Now

MOODY’S (09 Mart 2018)
Ba3lNegatWNot-Primet

Bu kategoflde TUrldye
için belirlenen (like
tavamna bagh olarak
verilebilecek en yDksek
nottur.
Turk Lirasi Mevduat Now
Ba2/NegatWNot-PHmet TOrkiye’ye veñien (like
noth ile aymdir.
Yatinm yapiiabihr
seviyede degiidir.
Uzun Vadeh Yabanci Pan Ihraçci Now
Ba2/Negatie
Thrldye’ye verilen (like
now lie ayrnthr.
Yatinm yapilabilir
seviyede degildir.
• Sinslyla Uzun vadell kredi notu/GörUnUm(eger
varsa)/TQsa vadeh kredi noW bil&JeHni içermektedin
S&P GLOBAL RATINGS (31 Ocak 2017)
Thrkiye’ye veriien YP
(like noth tie aynidir.
Finansal
yilkumlulukl
ermi yerine
Turk Parasi Kredi Notu
BBINegatWB*
geurme gucOne sahip
oldugunu gOsterir.
Finansai
yi&ilmiiiülderinl yerine
gefirme gucUnun yUksek
seviyede oldugunu
goste±./Bu kategoride
verilebilecek en yuksek
Uiusal Not
AA-/trA-i
not oiup, Banka’mn kisa
vadell borcianm
Odeyeblime
kapasitesinin ulkedeki
diger kummian gOre
kseko1dugunu
gOsterir.
*
Simstyla Uzun vadeli kredi notiilGorunUm(eger varsa)JKisavádeh kredi noW biigiiaini içetmektedfr.
Yabanci Para Kredi Notu

BBINegatiflBt

.
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Not: “DuraRan” meveut notun kisa vadede degimeyecegini, “pozidf’ mevcut notun yukan çekllme
ihtimallnin yuksek oldugunu, “negatif” ise meveut notun aagi çeldlme ihtimallnin yftksek
oldugunu gosterfr.
9. BORLANMA ARALAR1 ILE ILGILI VERGILENDiRME ESASLARI
TAM MOKELLEF TAM
MUKELLEF
KURUM
GEREK Kisi
1)Banlca ye aram
1)
Tilrldye’de
kurum araciligiyla
ihraç edilenler;
Thrkiye’de ihraç
% 10 oramnda
edilenlerden;
stopaja tabidir.
a)Anonim, eshamli
Stopaj nihai
komandit ye limited vergidir.
frket1er lie yatinm
Beyan
fonlannca elde
edilemez.
edilen faiz gelirlefl;
% 0 oraninda
stopaja tabidir.
Kurumlar vergisine
tabidfr.
b) Yukanda
sayilanlar diinda
kalan kurumlarca (2)
elde edilen faiz
gelirleñ;
%10 oramnda
stopaja tabidir.
Beyaname vermesi
gereken kurumlar,
odenen stopaji
beyanname tizerinde
hesaplanan kurumlar
vergisinden malisup
edilebilirler.
-

-

-

-

FAIZ
GELIRI

-

-

BAR MUKELLEF BAR MUKELLEF
KURITh{(1)
GEREK idsI
1) Banlca ye anci 1) TQrkiye’de ihmç
kurum aracihgiyla edilenler;
Thrkiye’de
ihraç
%10 oramnda
edilenlerden;
stopaja
tabidir.
Stopaj
nihai
a) Anonim, eshamli vergidir.
komandit ye limited
Beyan edilemez.
irket niteligindeki
yabanci kurumlar ile
Sermaye
Piyasasi
Kanunu’na
gOre
kumlan
yatinm
fonlan ye yatinm
ortakhklanyla
benzer
nitelikte
oldugu
Maliye
Bakanligrnca
belirlenen yabanci
kurumlann (3) elde
effigi faiz gelirled;
% 0 ommnda
stopaja tabidir.
Stopaj
nihai
vergidfr.
Beyan edilemez.
-

-

-

-

-

-

b)
Yukanda
sayflanlar
diinda
kalan
kurumi area
elde edilen fhiz
gelirleri;
%IO oraninda
stopaja tabidfr.
Stopaj
nihai
vergidir.
Beyan edilmez.
-

-

-

AIIM
SATIM
KAZAN
LARI

1) Banka ye araci
kurum araciligiyla
Turldye’de
ihnç
edilenlerden;

l)Bankavearaci
kurum
aracihgiyla
Tflrkiye’de ihraç
edi1en1erAencide
a)Anonim, eshamb edileñ kazançlaI;
komandit ye limited
%1O oranmda
irketler ile yaUnm stopaja labidir.
-
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1) Banka ye ama
kurum amcihgiyla
Thrkiye’de
ihmç
edilenlerden;

1) Banlca ye ama
kurum anahgiyla
Thrldyede
ihraç
edilenlerden
elde
edilen
kazançlar;
a) Anonim, eshamh
% 10 oranmd
komandit ye limited stopaja
tab4r.
irket niteligindeki
Stopaj
pgiai
-

-

IcYAfl.F

fonlanmn elde ettigi
Stopa] nthai yabanci kurumlar ile vergidfr.
kazançiar;
vergidir.
Sermaye
Plyasast
Beyan
%O
oranmda Beyan eduimez. Kanunu’na
gore
stopaja
tabidir.
kumlan
yatmm
Kummiar vergisine
fonlan ye yatinm
tabidfr.
ortaldikianyla
benzer
nitelikte
b)
Yukanda
oiduu
Maliye
sayilanlar
dimda
Bakanliginca
kalan kurumlann (2)
belirienen yabanci
elde
effikied
kurumlann (3) dde
kazançlar;
ettii
kazançlan;
%10 ommnda
%0
oraninda
stopaja
tabidir.
stopaja tabidir.
Beyanname
Stopaj
nihai
vermesi
gereken
vergidfr.
kurumlar,
Odenen
Beyan edllemez.
stopaji beyanname
Ozerinde hesaplanan
I,)
Yukanda
kurunilar
sayilanlar
dimda
vergisinden mahsup
kalan
kurumlarca
edebilirler.
elde
eftilded
kazançlar;
%10 oranmda
stopaja tabidir.
Stopaj
nihai
vergidir.
Beyan edilmez.
-

-

-

ediimez.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) Dar mukellef kurumlara i1ikin açiklamaianmi; TUrkiye’de iyeri ye daimi temsilcisi
bulumnayan dar mukellef kurumlar için gecerlidir.
(2) Kummlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinin birinci filcrasrnda sayilan kunimiar (sermaye
irket1eri; anonim, eshamli komandit ye limited irketIer lie yatinm fonlan) diindaki kummiara,
koopentifler, iktisadi kamu kuruiu1an, dernek ye valuflar ile fictisadi i1eme1eñ ye i ortaldi
ldan
Omek verilebilir.
(3) 25 Aralik 2010 tariffli Resmi Gazetede yayimlanan 277 Sen Numarali Gelir Vergisi Genel
Tebligi uyannca, Ttnidye’de mUnhasinn menkul kiymet ye diger sennaye piyasasi and geifrileri
lie deger artii kazançlan elde etmek ye bunlara bagh haldan kullanmak amaciyla faaliyette
bulunan snurli sorumlu ortaldikiar, ulke fonlan, lwmm ye kurulu fonlan ye yatwim kumlu
1an
gibi yabanci kurumsal yatinmcilann tflmU, 2499 sayili Semiaye Piyasasi Kanununa gore kunilan
yatinm ire yaUnm ortaldildanyla benzer nitelilcteki milkeliefler olarak kabul edilmektedfr.
10.INCELEMEYE AIK BELGELER

Aagidaki belgeler I KuleleH, Kule: 1, 34330 LevenUBeilcta4stanbu1 adresindeki adresindeki
ihmççinin merkezi ye bavuru yerlefl ile ihnççmm internet sitesi (www.isbank.com.tr) ile Kamuyu
Ayduilatma Platformunda(KAP) tasaxmf sahipleflnin incelemesine açik mtulmaktadir:
Sennaye piyasasi anci notunda yer alan bjgilerlir dayanagmi oluturan her turlU rapor ya cia beige
He degerleme ye gorO1er (degerIeme,.bzman;>’fan1iêlsye bagimsiz denetim raporlan ile yetkili
kurulu1arca hazirlanan raporiar, vb.)
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BORçLANMA ARALAR1

Say’:

,
D-3/13— I1?3

HmAçTAKIPBELGEsi
Tarih:

Ortakiigin Unvarn

7

ihraca iiikin;

Tflrkiye

1 Bankarn A4

—

Kurul Karar Taribi

13.10.2017

Kurul Karar Say’s’

37/1273

Kurulca Karar Verilen thraç Tavan,

Beige TarihiSayisi

:

Turil

20.000.000.000 TL

Nominal

Vade

Defrri* (TL)

(gun)

Sati Yontemi

1) 16.10.2017,831B-1273

Finansman Bonosu

492.254.857

137

Halka Arz

2)16.10.2017,84/B-1273

Finansman Bonosu

211.243.750

235

Halka An

3)16.10.2017,501r-1273

Tahvil

102.322.561

375

HalkaArz

4)21.1 1.2017,93/B-1273

Finansman Bonosu

519.110.155

137

Halka Arz

5)30.11.2017,941B-1273

FinansmanBonosu

538.553.941

123

HalkaArz

6)30.11.2017,531f-1273

Tahvil

150.655.977

396

Halka Arz

7)04.01.2018j/B-1273

FinausmanBonosu

445.423.535

116

HallcaArz

8)14.02.2018,13/B-1273

Finansman Bonosu

608.525.618

165

Halka Arz

Talivil

253.061.365

375

HalkaArz

10)06.03.2018, 151B-1273

Finansman Bonosu

650.479.521

207

Halka Arz

11)06.03.2018, 10/T-1273

Tahvil

315.437.609

332

HalkaAn

Finansman Bonosu

195.000.000

92

13)11.04.2018,261B-1273

FinansmanBonosu

Nitelildi
Yatinmci

540.536.808

95

HalkaArz

14)11.04.2018,271B-1273

FinansmanBonosu

877.460.259

144

15)02_. ci. 2_01
2-ic/s- 12-fl
16) O3. OS. -° d

Ha&aArz

Finansman Bonosu

300.000.000

88

Halka An

Finansman Bonosu

400.000.000

214

Ha&a An

9)14.02.2018,71T-1273

12)

-

a...9/&-_1t9

Ihraç biigisi

6.600.215.956 TL/20.000.000.000 U

*erutarlar daha once satii gerçek1een ye ifiraci planlan
an nominal degerled gostermektedir.

Yukanda yer verilen 300.000.000 U nominal degerli 88 gUn vadeti
flnansman bonolan ile 400.000.000
U nominal degerli 214 gUn vadeli fmansman bonolan fazla talep
gelmesi dummunda 1.050.000.000 TL’ye
artinlabilecektir.

