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Ozet
Ba özet, Sermayc Piyasasi Kurulu (Kurui)’nca PL/.Q1/.?.Qlltarihinde onaylanmitir.
Ortakhgimizin toplam 20.000.000.000 Th tutanndaki ihraç tavarn kapsam
indaki
borçlanma araçlarimn halka an edilecek 300.000.000 TL nominal degerli 88 gUn vadeli
ye
400.000.000 TU nominal degerli 214 gUn vadeli flnansman bonolarinin haiku anina
iIiMn
özettir. Haiku arz edliecek finansman bonoianna (bundan boyle borçianma araçlan
na) fazla
tuiep gelmesi durumunda halka an tutan 1.050.000.000 TL ‘ye kadar arftinlabilecek
tir.
Ozetin onaylanmasi, özette yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffUlU anlamm
a
gelmeyccegi gibi, sdz konusu borçlanma araçlarina iliMn bir tavsiye olarak da kabul edilem
ez.
Ba özet cerçevesinde ihrac edilecek borçlanma araçlarina ilikin ihracçinm yahrimciiara
kai
olan ödeme yukUmlulUgU, Kurul nyu herhaugi bir kamu kuruluu tarafmdan garanti
altina
aIinmamitir. Aynca halka an edilecek borçianma araçlannin fiyatinrn belirie
nmesinde
Kurui’un herhangi Mr takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu özet, ihraçci bilgi dokilmani ye sermaye piyasasi araci notu ile biriikte geçerli
bir
izahname oiuturur ye ihraçç. bilgi dokUmam ye sermaye plyasasi anti notunda yer alan
bilgilerin Ozetini içerir. Ba nedenie, özet izahnameye giri olarak okunmab ye haiku
arz edilecek
borçlanma araçlanna ilikin yatirim kararlan ihraççi bilgi dokilmani, sermaye piyasa
si araci
notu ye özefin bir blitlin olarak deerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
flu Ozet lie birlikte incelenmesi gereken ihraççi bilgi dokilmani 19/1012017 turihinde, ihracçi
bilgi dokilmani tadil metinleri 23/11/2017, 05/01/2018, 15/02/2018 ye 13/04/2018 tarihle
rinde,
sermaye piyasasi araci notu iseO.4/05/2018 tarihinde ortakligimizin ye haiku arzda satia
aracilik
edecek I YaUnm Menkul Degerler A.S.’nin www.isbank.com.tr ye www.i
syadrim.com.tr
adresli Internet siteleri ile Kamuyu Aydrnlatma Platfomu (KAfl’nda (kap.o
rg.tr)
yayimlanmitir. Ayrica bavuru yerlerinde incelemeye acik tutulmaktadir.
SPKn’nun 10’uncu maddesi uyannca, izahnameyi oluturan belgeler ye bu belgele
rin
ekierinde yer alan yanh, yandUci ye eksik bilgiierden kaynakianan zararlardan
ihracci
sorumludur. Zararin ihraçcidan tazmin edilememesi veya edilemeyeceglnin acikça bell
olmasi
halinde; halka arz edenler, ihraca aracihk eden yetkili kurulu, varsa garantOr ye ihraççi
nin
yOnetim kurulu (lyeieri kusurlanna ye durumun gerekierine gore zararlar kendiierine
yUldetiiebiidigi illçUde sorumiudur. Ancak izahnameyi oiusturan diëer beipele
rle birlikte
okundufu takdirde Ozetin yaniltici, hatah yen tutarsiz olmasi durumu harfr olmak Uzere,
sadece Ozete baëh olarak il&iilere herhanpi Mr hukuki sorumluluk ylikien
emeL Bagimsiz
denetim, derecelendirme ye degerleme kurulu$ari gibi inhnameyi oiuturan belgelerde
yer
almak Uzere hazirianan raporian hazirlayan ldØ ye kurumlar da hazirladildari raporla
rda yer
alan yanh, yaniluci ye eksik bilgilerden SPKn hUkftmleñ çerçevesinde sorumludur.
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IUSALTMA yE TANThThAR
A.5.
p

Monim 5irked
Awupa Birilgi

ABD

Amedka Bir1eilc Devietleri

ATM
BANKA veya IS BANKASI

Otomatik Pam çekme Makinasi
Thrkiye I Bankasi Anonim 5irkefi

vevn tHRACCT

BDDK

Bankacihk Duzenleme ye Deneileme Kurumu

Borçlanma Araçlan

t bu OZET kapsamrnda ihmç edilecek fmansman bonolan

Borsa veya BIA5
BSMV

Borsa Istanbul A.S.
Banka ye Sigorta Muameleleri Vergisi

GRUP

“TUrkiye I Bankasi Anonim 5irketi” ile birlikte bagh
ortaldildan Anadolu Monim Turk Sigorta Sfrketi, Anadolu
Hayat Emeidilik A.5., Closed Joint Stock Company Ibank
(CJSC Ibank), Efes Varlik YOnedm A.5., Is Investment Gulf
Ltd., l Faktoring A.5., I Finansal Kiralama A.5., I
Gayrimeniwl Yatrnm Ortakhgi A.5., 1 Giñim Sermayesi
Yatinm Ortaldigi A.5., I Porffl5y Yonetimi A.5., I Yatinm
Menkul Degerier A.5., I Yatirim Ortakhgi A.5., Ibank AG,
Maxis Securities Ltd., Mliii Reastfrans T.A.S., TSKB
Gayrimenkul Yatinm Onakhgi A.5., TUrkiye Sinai Kalkmma
Bankasi A.$., Yatinm Finansman Menkul Degerler A.5. ye
itiraId “Amp-Turk Bankasi A.5.”
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Ulusiaramsi Menkul Kiymet Tammiama Kodu
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t Yaflnm Meniwl DeRerler A.5.

KAY

Kamuyu Aydinlatma Platformu

?vWJ(

Merkezi Kayit Kunñuu A.5.

RIvD

Riske Maruz Deger

SPKn

Sermaye Piyasasi Kanunu

SPK veya Kumi

Sermaye Piyasasi Kumlu
Standard and Poor’s

S&P
TBB
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Ttkkiye Bankalar Bfrligi
Turkiye Cumhuriyeti
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Turk Lirasi

TP

Turk Parasi
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1. OZETIN SORUMLULUUNU YFKLENEN KISILER
Kanuni yetki ye sorumluhfldanmiz dabiinde ye gorevimiz çerçevesinde bu lizefte ye
ekierinde yer alan sorumlu oldugumuz bsimlarda bulunan bllgileñn ye veñicrin gercee
uygun oldugunu ye özefte bu bilgilerin aniammi degitirecek nitelikte bir eksikiik
bulunmamasi için her tffriu makul özenin gostcri1mi oldugunu beyan ederiz.

2. IHRAççWA hJI5MN BILGILER
2.1. lhraççinrn ticaret unvani
Tilrldye t Bankasi Anonim 5frkefi
2.2. Ihraççinin hukuld statlisli, tabi oldugu mevzuat, ihraççrnrn kuruldugu lUke lie iietiim
bilgileri
Nukuki Statu
Tabi Oidugu Yasal Mevzuat
Kuruidugu Ulke
Fuji YUnetim Yen
Internet Adresi
Teiefon ye Faks Numaraiani

—

Anonim Sirket
Turldye Cunthuriyeti Kanunlan
Turkiye
t Kuleleri, Kule: 1,
34330 LevenUBeikta4stanbul
www.isbank.com.tr
021231600 00/ 02123160990

Konuya iiikin ayrintiii bligi ihraL*biigi.,1okftmanrnin 5.1.4 no’lu maddesinde yer
aimaktadir.
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2.3. lhracciyi ye faaliyet glisterilen sektoru etkileyen önemli egilimler
2017 yilimn ikinci çeyreginde dOviz kuru dalgali seyrini ilk çeyrege gore anltzui
, isizlik verllefl
belli omnda iyi1eme gostermi ye enflasyon dumb bir seyir izlemeye balamitur. TUrk
Lfrasi’mn
yuhn ilk aylanndaki deger kaybmin gecilaueli etldleri ile enedi fiyatlanndald bsmi toparla
nma
sonucunda ifiketici enflasyonu Nisan ayunda %1 1,9 ile tepe noktasina u1ami
tir. Yilun ikinci
yansmdan itibaren ekonomide toparlanma egilimi, global merkez bankalanmn geni1eyici
pan
politikalanm devam edecegi beklentileri ile gelimelae olan ulkelere yonelik guçlen
en sermaye
alumlari TUrk Lirasi’mn diger gelimekte olan alIce para biHmleri ile birlikte deger kazanm
asim
saglamitir. SOz konusu gelimelere ragmen gerek manet gerekse çekirdek enflasyonda
istenen
gerilemenin gerçek1ememesi sonucunda TCMB, enflasyon gorunumunde belirgi
n Mr iyileme
saglanana kadar pam politikasindald silo duruun surdUrUlecegini açuldamitir,
Kusa ye orta
vadede, global merkez bankalanrnn pan politikasi kararlannin ye jeopolitik riskled
n gerek
uluslaramsu gerekse Ulkemiz piyasalannda tisk olu$wmaya devam edecegi beklen
mektedir.
Yurtiçinde enflasyon gerçek1emeIeñ ye buna bagh olarak TCMB poiltikalan pan
ye sermaye
piyasalanm etldleyecek gelimeIer olarak One çulanaktadur. ABD, Euro Bolgesi
ye çin’deki
ekonomik gelimeler ye pan politikalarmdald degiimler ile gelimekte olan Ulkelere
yOnelilc
sennaye alumlanmn seyri de Ulkemiz ekonomisini e&ileyecek balica unsiwlar olarak
dikkatle
izlenmeye devam edecektir. Bu dogrultuda, Bankamiz aktif-pasif yOnetimi strateji
leñnin
oluturu1masu sumsunda, gerek likidite gerekse yapisal faiz oramna ilildn rasyola On
r
plana
çikmitur. OnUmUzdeki dOnemde de bilanço ydnetimi, Bankamuz Aktif-Pasif
Yonetlini Riski
Polifikasi ilkeleri dogrultusunda ye mevcut riskIer gozetilerek en eildn ekilde sUrdUrUlece
ktir.
Konuya iIikin ayr’ntih bilgi ihracçi bilgi dokflmaninrn 8.2 no’Iu maddc
sinde yer
almaktadir.
2.4. thraçcinin dahil oldugu grup ye grup içindeki konumu hakkinda bilgi
30 Haziran 2017 itibanyla, IS BANKASI’mn finans, cam ye Mzmet sektörlerinde
faaliyet
gOsteren 25 adet frkette dogrudan payt bulunmaktadir. Bu frketlerin 16 adedi baglu
orfalduk, 3
adedi itirak ye 6 adedi de satilmaya hanr menkul deger olarak simi1andin1m
itur. Merkezi
Istanbul ‘da olan I Bankasi ‘mu ana faaliyederi bankaciNc hizmetlerine odaldanmald birlikte
a
,I
Bankasi Grubu’nun faaliyetleri olarak etc almdigrnda üç ana bolume aynlabilir: Banka
cifik
F{inneUeri, Finansal Ifim1der ye Finansal Olmayan ItkaMer.
Konuya iIikin ayrintih bilgi ihncçi bilgi dokümaninm 7.1 no’Iu madde
sinde yer
almaktadir.
2.5. Kar ffihmin ye bekientileri
YOKTUR.
2.6. Ihraçci bilgi dokumanrnda yer alan fmansal tablolara i1ikin bagims
iz denetim
raporlarina art oIuturan hususlar hakiunda açiklama:
Guney Baimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Mftavirlik A.5. tarafin
dan srnirh
denefime tabi tutulan 30.06.2017 tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotlara iIikin
Sinirli
Bagimsiz Denetim Raporunda u ifadelere yer verilmitir: 30 Haziran 2017 tarihi
itibanyla
hazrlanan iliikteki konsolide fmansal tablolar, Banka yOnetimi tarafundan ekonom
ide ye
piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz ge1ime1erin olasi etidleri nedeniyle aynlan
ye tamami
geçmi donemlerde gider yanlan toplam 9f,QQ,Bin U tutannda serbest kaqilugu içenne
ktedir.
Simrli denefimimize gOre, artlu
parwafinda belithlen hususun konsolide
finansal tablolar Uzeñndeld etkiled1rnncindt hi&teId an donem konsolide fmansa
l bilgilyin,
Ttkkiye I Bankasi A.5.’nin ve&otjsoJidsbta tabiortaldildanmn 30 Hañnn
2017
*5

TURKiYE I BANMSI,4

f
VTIENKUL

ks.

itibanyla finansal durumunun ye aym taribte sona eren alti aylilc
doneme i1ikin finansal

performansmm ye nakit a1a1anmn BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzu
ab’na nygun
olarak tUrn onemli yonlerlyle gercege uygun bir biçimde sunulmadigi kanaat
ine varmaxmza sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimiñ çekmemitir.
Aids Bagimsiz Denetim we Serbest Muhasebeci Mali Mliavirlik
A.$. tarafmdan baimsiz
denefime tabi tutulan 31.12.2016 tarihli konsolide finansa
l tablo ye dipnotlara ilikin
Bagimsiz Denetim flaporunda Denetçi Cörflü: Konsolide Finansal Tablolam t1ikin
Açiklama
ye Dipnotlar BOlum 5-11. Not g.5e beIii1digi Uzere, 31 Aralik 2016
tafiffl itibanyla hazirlanan
i1iikte1d konsolide finansal tablolar, Bait yOnetimi tanfmdan ekonom
ide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olumsuz ge1ime1erin olasi etidleri nedeniyle tamarn
i geçmi donemlerde
gider yazilarak aynlan 800,000 Bin Ii tutannda serbest kaqilig
i içermektedfr. GorUUmUze gUre,
yukandaki arth gOrUfln dayanagi paragmfinda açiklanan hususun konsolide fmansa
l tablolar
Uzerindeki etidsi haricinde, i1iikteki konsolide finansal tablolar, Turkiy
e 1 Bankasi A.S.’nin ye
konsolidasyona tabi ortaldiklannm 31 Amlik 2016 tañb itibany
la finansal durumunu ye ayni
tarthte sona eren hesap donemine alt fmansal perfonnansmi ye nakit
a1o1anm; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun olarak tUrn önernli yonleñ
yle gerçege uygun bfr
biçimde sunrnaktadir.
Akis Bagirnsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MUavirIik
A.S. tarafindan baimsiz
denetime tabi tutulan 31.12.2015 tarihli konsolide finansal tablo
ye dipnotlara ilikin
Baimsiz Denetim Raporunda Denetçi Gffrftff: Korisolide Finansal Tablol
am t1ikin Açiklama
ye Dipnotlar Bolum II. Not g.s’te belirtildigi Uzere, 31 Aralik 2015 tarihi
itibanyla hazirlanan
i1iikteki konsolide fmansal tablolar, Banka yönetimi tarafmdan ekonom
ide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olurnsuz ge1imeIerin olasi etidleri nedeniyle tamarn
i gecmi dönemlerde
gider yazilank aynlan ye 200.000 Bin 1l’si earl dOnemde iptal edilere
k gelir yanldilctan son
kalan net 800.000 Bin Ii mtannda serbest kari1igi içermektedir.
GorUUrnUze gore, yukandaki
arth gOruun dayanagi paragalinda açiklanan hususun konsolide frnansal tablola
r Uzerindeki
etidleri harleinde iliikteki konsolide fmansal tablolar, TUrkiye
1 Bankasi A.S.’nin ye
konsolidasyona tabi ortaldildannin 31 ArabIc 2015 tarthi itibanyla finansa
l dururnunu ye aym
tarihte sona eren hesap donemine alt fmansal performansim ye naldt
a1aIanm; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mevzuan’na uygim olarak tUrn Oneml
i yonlerlyle gerçege uygun bfr

biçimde sunmaktathr.

2.7. Secilrni finansal bilgiler ye faaliyet sonuçlan

(Bin TL)

AKT1F KALEMLER
Nakit Deerler ye Merkez Bankasi
Satilmaya Barr Finausal Varlikiar (Net)
Krediler ye Alacaldar
Aktif Toplami
PASIF KALEMLER
Mevduat
Ahnan Krediler

Ozkaynaklar

Sirnrh
Denetimden
Geçmi
Konsoilde
30.06.2017

Baftimsiz
Denctimden Geçmi
Konsolide
31.12.2016

Bamsiz
Denetimden Geçmi
Konsolide
31.12.2015

33360.829
54.480.714
248.387.927
410.423.586

33.233.131
5 1.770.372
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
41.726.862
373.820264

154.201.290
45.468.534
36.683.526
325.498.972

45.644.925

Pasif Toplami

410.423.586

•_
•:
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Smith Denetimden Smith Denedmden

Bagimsiz

Baimsa

2.951.209

Denetimden
Geçmi
Konsolide
31.12.2016
7.019.441

Denetimden
GeçmI
Konsolide
31.12.2015
4.575.081

3.070334

2.435.601

5.682.858

3.739.671

3.070.334
0,024529394

2.435.601
0,019142746

5.682.858

3.739.671

0,044434276

0,029605986

Gecmi Konsoilde
30.06.2017

Geçm Konsolide
30.06.2016

3.865345

(Bin TL)
Net Faaliyet Kar/Zarari
SilrdOruIen Faaliyetler Dönem
KanIZiLnn

Net Dönem KarilZaran
Pay Baina KazanclKayip

Bankaminn, 30.09.2017 Hesap Donemine Mt Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ye Smirli
Denetim Rapom tablolan 30.10.2017 tarihinde KAP’ta yayrnlanarak kamuya duyuru1mutur.
Kaynak: httvs://www.kap.org.tr/frfBildirlmJ637786)
Bankaminu, 31.12.2017 Hesap DOnemine Alt Konsolide ye Konsolide Olmayan Finansal
Tablolan lie BaThinsiz Denefim Raporlan 02.02.20 18 mrihinde KAP’ta yayinlanarak kamuya
duyum1mutur. (Kaynak: https://www.kap.orgM/trIBildirimI6S7894;
https://www.kap.orR.trltr/B11dir1mffi57863)

Son finansal tablo tarihinden idbaren t BANKASI’nrn fmansal durumu ye faaliyetlcrinde
olumsuz bir degiiklik olmadigmi beyan edeñz.
2.8. lhraççrnrn ödeme gilcUnftn degerlendirilmesi
zamanlarda meydana geImi olaylar hakkrnda bilgi

1cm

önemIi olan, ihraçciya ilikin son

YOKTUR.
Konuya ilikin aynntili bilgi ihraççi bilgi dokilmanmin 5.1.5 no’Iu maddesinde yer
aimaktadir.
2.9. lhraççinin grup içerisindeki diger bir irketin ya da irketlerin faaliyetlerlnden unemli
ölçude etkilcnmesi durumunda bu husus hakianda bilgi

T.

$ BANKASI A.S.’nin, grup içerisindeki

olçUde etidlenmesi söz konusu degildir.

bir irketin veya irket1erin faaliyetlerinden onemli

Konuya iIiIdn aynntih bilgi ihnççi bilgi dokftmaniniu 7.2 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
2.10. lhraçcinm ana faaliyet alanian hakkinda bilgi
ti Bankasi’mn ana faaiiyeti Bankacilik olup i kollan kurumsal bankacilik, ticafi bankadilfic,
bireysel bankacilik, ozel bankacihk, sennaye piyasasi faaliyetleri ye diger finansal hizmetler ye
uluslararasi bankacfliktan oiumaktadir.
Konuya i1iIdn aynntih bilgi ihraççi bilgi dokilmaninin 6.1 no’Iu bölilmunde yer
almaktadir.
2.11. lhraççinm yönetim hakimiyetine sahip olanlann ath, soyath, ticaret unvam, yönetim
hakimiyetinin kaynagi
.5-.

.

Bankamiz seimayesinde en fazia paya, :?sabip nkiännii Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Bakan1igi ye T.I Bankasi A.S. Mens. ?4un. Sos{kv. Ve Var. San. Vakfi’thr. Siyasi partih
rL
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Mayasa ye kanuniara uygun oiaralq miliewekili ye mahalli idareler seçimieri yoiuyl tOzuk
a,
ye
programlannda belirienen goruieri dogrultusunda ça1imaian ye açik propagandala lie miii
n
indenin o1umasmi saglayank demokratik bfr Deviet ye topium duzeni içinde Olkenin
çagda
medeniyet seviyesine ulamasi amacim guden ye D&e çapmda faaliyet gosten
nek uzere
tekiJatlanan tuzei kii1ige sahip kuruiuIarthr. Valuflar, gerçek veya tuzei kiiiefin yeterli
ma] ye
hakian belirii ye surekli bir amaca Ozguiemeleriyle oiuan dzel hulmk tUzei kiiligine
sahip ma]
tophiluldandir. Bu ozellildeii sebebi lie bankamizda ha]dm ortakyoktur.
Konnya iIikin ayrinUh bilgi ihraççi bilgi dokffmarnnin 12.4 no’Iu madde
sinde yer
almaktad,r.
2.12. Derecclendirme notu hakkinda bilgi
FITCH RATINGS*
(8 Haziran 2017)
YabanciPara
Mevduat Notu
Tlirk Lirasi Mevduat
Notu
Para Kredi
::ndI
Turk Parasi Kredi

Ulusal Kredi Notu

S&P GLOBAL RATINGS*
(31 Ocak 2017)

MOODYS*
(09 Mart 2018)

Ba3lNegatiffNot-Pnme
Ba2/NegatiffNot-Pnmc
BB+/Dumgan/B

BB/NegatWB

BB+/Duragan/B

BB/NegatiUB

AA+(tur)Ifluragan

ftAA-/frA-1

Sirasiyia Uzun vadeli bedi nota/GorDnflm(eger varsa)/fOsa vadeli Icedi norn bilgiledni içamelctedfr.
Konuya iIikin aynntih bilgi sermayc plyasasi araci notunun 8.3 no’Iu madde
sinde yer
almaktadir.
2.13. Garanti hilkumleri
YOKTUR.
2.14. Carantor hakkindaki bilgiler
YOKTUR.
2.15. Yonetim kurulu uyeleñ hakiunda bilgiler
Adi-Soyadi

H.Ersin Ozince (*)

.

.

..

Fusun Tumsava (9

Adnan Bali (*9

GUrevi
-Yonethn Kurulu Bakani
-Ucretlendinne Komitesi Bakani
-Kredi Komitesi Yedek Uyesi
-Denetim Komitesi CJyesi
-KKTC Ic Sistemier Komitesi Uyesi
-Yonetim Kurulu Bakan Veidii
-Denetim Komitesi Bakam
-KKTC Ic Sistemier Komitesi Bakam
-Risk Ko4tesiThkani
-Kurudil YOnetuiKomitesi Bakani
-Ksekli Kom{tçsi Wdek4Byesi
-Géhel:1&dátk&YOnetiiu Kumlu Uyesi
S
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-V.

Prof. Dr. Turkay Berksoy

Feray Demir
Ertugrul Bozgedik
Ersin Onder çiftçioglu
Murat Karayalcrn
Ozcal Korkmaz

-Icm Kurulu Bakam
-Kredi Komitesi Bakani
-Risk Komitesi Uyesi
-Insan Kaynaldan Komitesi Bakam
-Bagimsiz Yonetim Kurulu Uyesi
-Denetim Komitesi Uyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Uyesi
-Ucretlendirme Komitesi Uyesi
-Yonetim Kunilu Uyesi
-Kredi Komitesi Oyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Uyesi
Yonetim Kumlu Uyesi
-Kredi Komitesi Uyesi
YOneilm Kunilu Uyesi
-Kurumsal Yanetim Komitesi Uyesi
YOnetim Kunilu Uyesi
Yonedm Kurulu Uyesi
Kumal Yonetim Komitesi Uyesi
Yonetim Kurulu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Soruniluluk Komitesi Uyesi
Yonetim Kumlu Uyesi
-Krumsai Sosyal Sorumluluk Komitesi Uyesi
-

-

-

-

Muslim San

-

Rahmi Akin Tureli

-

Soym H. Ersin Oñnce ye Sayin FUsun Tthnsava Denetim Komitesi tiyesi olmalan nedeniyle
BaRimsiz Yonetim Kunilu
Uyesidirler.
(*9:Qenel MOdar, mevzuat gemgi Yônetim Kurulunun doaI Uyesidir.

Konuya iIikin ayrinUh bilgi ihraççi bilgi dokumaninrn 10.2.1 no’Iu maddesindc yer
almaktathr.
2.16. Bagimsiz denetim i’e bagimsiz denetim kuruIuu hakkjnda bi)giler

Unvan
Sorumlu Ortak
Badenetci

31.12.2015
Aids Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
Muavirlik A.S.

31.12.2016
Aids Bagimstz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
MUavfrlik A.S.

30.06.2017
Guney Baimstz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
MUavfrlik A.S.

Murat Alsan

Erdal Tikmak

Adresi

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

ROzgarhbahçe Mb. Kayak
St No:29 Kavacik Beykoz,
Istanbul 34805

Fatma Ebru Yucel
Eski fluyukdere Cad. No 27
Kat 1-5 Oijin Maslak Plaza
Maslak Mahallesi Sanyer
Istanbul 34398

3.

InuAç EDILECEK BORLANMA ARALARINA ILISK1N BILG1LER

3.1. Ihraç edilecek borçlanma araçlan lie ilgiii bilgiler
Banhmiz tarafindan 300.000.000 Th nominal degerli 88 gUn vadeli fmansman bonosu ye
400.000.000 U nominal degerli 214 gUn vadeli finansman bonosu ihmç edllecektir. hiraca fazla
talep gelmesi dummunda toplam ihnc tutan 1.050.000.000 U nominale kadar arttinlabilecek ye
kymetlefln thmç miictarlan arasmda Borcluilliifraç.Jan Tebligi (VII-128.8) Madde 4, 5. bendi
‘*
geregmee gelen talebe gOre aktarma yapitabilucktt
.

Konuya ilikin ayrintih bilgi serma’e pryajkctnotbnun 4. bUlümunde yer almaktadir.
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3.2. Borçianma araçlanrnn hangi para birimine gore ihraç ediidiW hakkmda bilgi:
Borçiunma araçlan Turk Lirasi cinsinden satia sunuiacaktir.
3.3. RaBin an edilecek borçlauma araç)an üzerinde, borçlanma aracirn
n devir ye
tedavulunli lusitlayici veya borçlanma amcim alanlarm hakiarmi kuUanmasina
engel
olacak kayitlann bulunup bulunmadigina ilikin bilgi:
YOKTUR.
3.4. Ihraç edilecek borçlanma araçlanrnn yatirimciya sagladigi hakiar,
bu haklann
kullanim esaslari ye bu hakiara ilikin kisitlamalar lie derecelendirme notian:
Borçlanma araci yatinmciian, thraci gerçek1etfren Sirketin alacaldisi konumunda olup
5irket
aictifled Uzerinde alacaldanndan (anapara ye faiz) baka bir hakka sahip dei11e
rdfr. Bununla
birlikte, kumcu, yönetici, denetçi ye kanunen sonimlu olan ±ger idmseler gorevlerini
gerektigi
gibi yerine getirme hususunda borçianma araci sahiplerine kari da sorumluduriar.
Konuya i1ikin ayrintili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 4.6 no’lu madde
sinde yer
almaktadir.
3.5. Nominal faiz orani ye üdenecek faize ilikin esaslar:
a) Nominal faiz orani:
88 gUn vadeli finansman bonosu ye 214 gUn vadeli finansman bonosu için talep toplamanra
son
gUnU olan 09.05.2018 tañhini taldp eden i gUnfl ffiiz omm semmye piyasasi araci noW
madde
4.6’de beliffilen ekilde kesin1etfri1erek yatinmcilara KAP ancil® lie duywulacaktir.
b) Borçlanma aracinrn vadesi ye plam:
88 gUn vadeli finausman bonosu ye 214 gUn vadeli fmansman bonosu için talep toplam
anin son
gUnil olan 09.05.2018 tafihini taMp eden i gunU (10.05.2018) faiz orarn ye dagium
sonuçian
onaylanarak ilan edilecek ye aym i gUnU borçlanma araçlan hailca arzma kaWan tUrn yatinni
cilar
için vade baiangic tañffi olacakur. 88 gun vadeli finansman bonolannm anapar
a ye faizinin geñ
odemesi (vadesi) 06.08.2018 ye 214 gun vadeli finansman bonolarmm anapara ye faizini
n ged
odemesi (vadesi) 10.12.2018 olarak bellr1enmitir.
c) Kupon Odeme tarihieri lie faizin ne zaman ddenmeye balanacai, son Odeme tarihie
d:
tskontolu olarak ihraç edilecek 88 gUn vadeli finansrnan bonolannm ye 214 gUn vadeli finansm
an
bonolanmn faizi bir defada ye vade sonunda anapan ile birlikte odenecektir.
d) Faizin deWken olmasi durumunda, dayandigi gdstcrge faiz oram:
88 gUn vadeli finansman bonosunun faiz orammn belirlenmesinde baz almacak T.C. Babak
anhk
1-lazine MUstearhgi tarafindan ihraç edihni DIBS’Ier aagida1d gibidir.
Itfa Tarihi
11.07.2018
08.08.2018
14.11.2018
12.12.2018

TURKIYE i BANKAStM.
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ISIN
TRT11O718V S
TRTO8O$1tF12
TRT14I1ISVI9
TRB212}ST4iY
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214 gun vadeli finansman bonolanmn faiz ommmn belirlenmesinde baz alinacak T.C.
Babakan1ik Hañne Mustear1igi tarafindan ihmç edi1nil DffiS’ler aagida1d gibidir.
lila Tarihi

ISIN

08.08.2018
14.11.2018
12.12.2018
27.03.2019

TRT080818T12
TRT14I118TT9
TRB121218T10
TRfl7O3 19T13

e) Halka an edilecek borçlanma araclarinin yfilik getiri orarn:
88 gUn vadeli finansman bonolanmn yithk getiri orani, finansman bonolan 1cm hesaplanan
Gösterge Basit Faiz oranma %0,25 (yinnibe baz puan) ek getiri cram ekienmeslyle
belirlenecektfr. 214 gun vadeli fmansman bonolanmn yilhk getiri onm, flnansman bonolan 1cm
hesaplanan Gosterge Basit Faiz oramna %0.25 (yirmibe baz puan) ek getiñ oram eklenmesiyle
belirlenecektir. Borçlanma araçlannrn faiz oram ye sati flyati talep toplamayt takip eden igilnu
KAP’ta ilan edilerek kamuya duyurulacakur.

f) Dorçlanma araci sahipicri temsilcileri hakkinda bilgi:
6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyannca borçlanma araci sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh
olarak sahip oldukian temsil haldanna sahip degillerdir. Gene! kurulda oy kullanma haldan
bulunmamaktadir.
g) Faiz odemesinin tlircv bir kismrnrn olmasi durumunda, yatirimin degerinin dayanak
aracin dcgerinden, ozellikie riskerin acik bir ekiIde ortaya ciktigi durumlarda nasil
etkitcndii hakiunda bilgi:

YOKTUR.
3.6. Borçlanma araçlarinin borsada iIcm gönnesine iIikin esaslar lie iIem gUrme
tarihieri:

Borsa Istanbul’un 22/09/2017 tarihli onayiyla, IS BANKASI’rnn tedavülde bulunan borçlanma
amçlanmn BDDK tanfmdan belirlenen limiti amamasi kou1uy1a, Banka tarafmdan halka an
yoluyla ve/veya halka an edilmeksizin riltelikli yaunmcilan satilmak Uzere thmç edilecek TL
cinsinden 20 milyarm tutara kadar borclanma ançlanndan,
a) Hailca an yoluyla satilacak kismm, Kumlunuz tanfmdan izahnamenin onaylanmasi ye sati
sonuçlanmn Borsanuza ulatiriImasi kaydiyla, Yonergenin 18. maddesi çercevesinde Borsa
kotuna almarak KAP’ta yapilacak duyumyu izleyen ikinci i gUnlinden itibaren Borçlanma
Araçlan Piyasasi Kesin Aiim Satim Pazan’nda ilem gOrmeye balayabi1ecegi,
b) Hailca an edilmeksiñn nitelikli yatinmcilan ihrac yoluyla sanlacak lasmin ise, Kumlunuz
tarafindan ihnç belgesinin onaylanmasi ye sab sonuçlannm Borsamiza u1atinImasi kaydiyla,
Yönergenin 20. maddesi çerçevesinde Boisa kotuna alinarak KAP’ta yapilacak duyumyu izleyen
ikinci i gununden itibaren Borsaxmz Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Sanm Pazan’nda
sadece nitelikli yatinmcilar arasrnda iIem görmeye baiayabi1ecegi bi1diH1mitir.
Konuya iIikin ayrintili bilgi sermayc piydS1’ araci notunun 6.1 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
..
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4. RISK FAKTORLERI
4.1. Ihraççrn.n borçlanma araçlanna iIikin yflktlmlulillderini ycrine getirme glicunfl
etkileyebilecck riskier
ihraççi Riski: Finansman bonosu velveya tahvil ihnccisrnin borçlanma arucrna i1i1dn
yUkftmluluklerini kismen veya tamamen zamaninda yerine gelirememesinden dolayi
kari1ailabi1ecek zarar olasiligidir.
Krcdi Riski: Kredi riski, kredi borçlusunun IS BANKASI ile yaptii sOz1eme gereklerine
uymayarak yilkUm1flluQnfl kismen veya tamamen zainanrnda yerine getlr(e)memesinden
oIuabilecek zarar olasiligini ifade eder.
Faiz Orarn Riski: Faiz onm ñski, thiz oniilannda meydana gelen dalgalanmalann, faize duyarh
varlilc yilk( 11111k ye bilanco dii islemled uzerinde meydana getirebilecegi deger dQuil olamk
tammlanmaktathr. Piyasa faiz oranlanndaki degiikIik1er, faiz getiren aktiflere uygulanan faiz
orarn ile faiz maliyetli pasiflere Odenen faiz oranlan arasindaki spread’i ye böylelikle faaliyet
sonuçlanm etldlemektedir.
Kur Riski: Kur riski, doviz kurlanuda meydana gelebilecek degiiMik1er nedeniyle GRUP’un
maruz kalabilecegi zarar olasiligini ifade etmektedir. GRUP’un varlik ye ytlkumililtilderinin
dnemli bir bolumU bata USD ye EUR olmak uzere yabanci para cinsindendir. Bu nedenle
kurlardald degiime bagli olamk GRUP varbk ye yUkumU1u1ded amsmda doviz açigi nedeniyle
kur risidne maniz kalabilecektit
Likidite Riski: Genel olarak lilddite riski bir kuru1u.un net finansman thtiyaçlarmi saglayamama
dskidir. Likidite riski, ban finansman kaynaklanmn bulunamamasina sebep olabilen piyasa
bozulmalan veya bedi derecesindeki dUO1erden kaynaklanabilir. TUrldye piyasalannda likidite
dski, geçmite Onemli çalkantilara yol açmi olan Mr risktfr.
Piyasa Riski: Sahip olunan porffiiy veya finansal pozisyonlann, finansal plyasalardald
dalgalanmalardan ortaya çikan faiz onm dski, icr ñsld, emtia flyat ñski, opsiyon riski ye hisse
senedi flyan riski gibi riskier nedeniyle mrar ethie olasihgidir.
Operasyonel Risk: Yetersiz veya baansiz Ic sUreçler, insanlar ye sistemlerden ya da harici
olaylardan kaynaldanan ye yasal dsId de kapsayan zarar ernie olasifigim Wade eder.
4.2. niger riskier hakbndaki temcl bilgiler
itiraklerden Kaynaldanan Riskier: I BANKASI’mn, finansal hinnetler ye cam da dahil
olmak Uzere muhtelif sektorlerdeld sirketlerde özsermaye itira1d bulunmaktadir. Herhangi bir
mevcut lgelecekteld istfrak yaunnunm veya söz konusu yaunmlann toplammm velveya ileride
gercekleebilecek elden çikannalann 15 BANKAST’na olumsuz etidleri olabilir. Ilaveten;
itiraldedn degerinde veya temettil gelirlerinde genel piyasa koul1an ve/veya irket1edn yonetsel
ya da mali bUnyeleflne alt sonmiar nedeniyle i BANKASI olumsuz yonde etkllenebilir.
Itibar Riski: Itibar riski, faaliyetlerdeki baansizlildar ya da mevcut yasal duzenlemelere uygun
davramlmamasi neticesinde BANKA’ya duyulan gilvenin azalmasi veya itibann zedelenmesi ile
ortaya çikabilecek kaybi ifade etmektedir.

i Riski: Faaliyetin surdurulmesine i1i1dn risk olank da tammianabilecek i riski hacim, maij ye
giderlerdeld dalgalanmalardan, rekabet or amind i degiimIerden kaynaklanan dsktir.
Strateji Risid: Yan1i ticad seçimleYden,tkafaatirtizgUn bir biçimde uygulanmamasmdan
veya ekonomik faktorlerdeki degiime tepkjeksikliginden kaynaldanabflecek zanriardir.

TORKIYE
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Spesifik Risk: Olagan piyasa hareketleri diinda, menkul luymet ihmççisimn
(IS BANKASI)
yonetimlerinden ye mall bQnyelerinden kaynaldanabilecek sorunlar nedeniyle
kredibilitesinin
dumesi sonucu meydana gelebilecek zarar olasiligidir.
niger: Banka haldcmda faaliyet iminin kaidinimasi ve/veya Bankanm Tasarruf Mevdu
ati Sigorta
Fonu’na dewedilmesine ilikin kamrlar aimmasi yatinmwlan zarara ugratabilir. Aynca
Banbnm
kontrolil thmda gclecekte kanunlarda ye mevzuatta yapilacak degiik1ik1er
sektorU
eudleyeceginden Banka’nm faaliyetleñ ye finansal sonuçlan UzeHnde dogrudan
veya dolayli
olumsuz etld olutumbllir. BANKA bilgi varlikian, bllgisayar ye iletiim kaynak
ian alani içinde
bUg! sizintisi veya hinnet kesintisi yaanmasi sonucu oluabiIecek Siber risk kaynaldi finansa
l ya
da itibari kayip yaayabilir.

4.3. lhraç edilecek borclanma araçlarina iIikin riskier hakkindatd temel bilgiler
thraççi Kredi Risid: Borçlanma aracim ihraç eden Bankanin borçlanma aracindan kaynak
ianan
odeme yftktlmlftlilklerini lasmen veya tamamen yerine getirmemesi nedeniyle yatinm
cilann
kari1aabilecegi risktir.

Plyasa Riski: Borçlanma araçlan ihsaç edildikten sonsa, bu araçlann ildncil piyasadaki faiz
oram
ekonomideki ye BANKA’nrn mali yapisindaki gdllmelere bagli olarak, ilan edilen faiz oranrn
dan
farkh olarak ildncil piyasada belirlenecekdr. Bdylece borçlanma araçlanmn iffa
tarihine kadar
olan ,degeri, faiz oranlanndaki degiikliklere paralel olarak degiebilecektir. Ancalç ilk
ihraçta
borçlanma aracmi alip vade sonuna kadar elinde mtan yannmci, itfa (vade) tarihle
rinde
kendilerine www.isbank.com.tr adresli TUrkiye I Baukasi A.5.’nin internet sitesi ye KAP’t
a ilan
edilen fabi dde edecektir.
Likidite Riski: Ihraççi kredi durumundan bagmsiz olamk aiim ye satidflann piyasa
ya katihminin
dUmesi sebebiyle ilcm hacimlednin dUmesi ye piyasa derinliginin yetersiz kalmas
i ibraca
iIildn likidite flskhil ortaya çikarmaktadir.

Konuya iIildn ayrintfli bilgi ihraççi bilgi dokiimanrnm 4., sermayc piyasasi araci
notunun
ise 2. bölümUnde yer almaktathr.
5. HALKA AEZA IL15KW B1LG1LER
5.1 Haika arnn gerekçesi ye halka an gelirierinin kullanim yerleri
Bankamiz borçlanma araci ihraçlan;
.

•
•
•
•

Benzer vadeli TL bedilerin fonlanmasi,
Kaynak çeitlendirmesi,
Net vade açiginin azaltilmasi,
Likidite etidsi ye
Yatinmcilam sunulan Urün çeitliiginth artinimasi

gerekceleriyle gerçekletirilmektedir.

Bankacihk sektorQ pusH’ yapismda onemli olçilde airligi olan mevduat kaleminin diinda
da
fon yaraulmasi ye kaynaldann çeitlendidlmesi, gerek Bankamiz gerekse de sektor tarafin
dan
tercih edilen bir husustur. Diger yandan, faize hassas pasifierin ortalam
a vadesinin
gerceklqdrilen ihnçlar ile uzatilarak net vade açigimn azaltilmasi hedeflenmekte
dfr.
GerçeldetiH1ecek ihnçlar finansal rasyolBrw gçlu seviyelerde idame ettirilmesi açismd
an
önem an eUnekte olup, ilnçlar ile sagranacak kajfnakiann Bankamizm likidite rasyola
nna
olumlu yonde katlu yapmasi bekleniektedfr.iJaveten Bunkamiz finansman bonosu vi
tahyffled ile tasarrufsahipledne sunulàn yat!riinuiilp erinde ceit1i1ik saglanmi olacaktir.
TURKIYE i BANKASI
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thraç yoluyla yanulacak imynaldar %1 00 oranxnda benzer vadeli TL kredile
rin fonlanmasmda
kullanilacakur. Th cinsinden thraç edilen borçlanma amci baldyesi isdljarli bir
scyir izlemekte
oldugundan, balciyenin bilyuk bir bsmi borçlanma ançlanmn itfa tarihleri
lie yakin vadedeld
U kredileHn yenilenmesi için kullamlmaktadir. have kaynak yantilmasi halind
e de yine bu
kaynaldar benzer vadeli U bediler için kullanilmaktadir.
Konuya iIikin aynnbli bilgi scrmaye piyasasi araci notunun 3.2 no’lu
maddesinde yer
almaktadir.
5.2 Halka aria ilikin temel hilgiler
Halka arzin tabi oldugu kouI1ar:

I BANKASI 5411 sayili Bankacthk Kanunu HilkUmleri uyannca faaliyet
gOstermekte olup, aym
kanun hukUmieri uyannca BDDK’mn dtlzenleme ye deneümine tabidir
. BDDK’nrn 30.09.2010
tarih ye 3875 sayili karan lie bankalann U cinsinden flnansman bonosu
/tahvil ihraç eftnesine
inn veri1mitir.
Halka an edilen borçlanma araçlannin tutan:

thraç edilecek 88 gUn vadeli finansman bonolanmn nominal tutarian 300.00
0.000 U, 214 gun
vadeli flnansman bonolannin nominal tutarlan 400.000.000 U’dfr.
Söz konusu borçlanma
ançianna fazia talep geimesi durumunda toplam ihraç tutan 1.050.000.00
0 U nominal degere
kadar afflinlabilecek ye luymetlefln ihraç miktarlan arasrnda Borçlanma
Araçlan Tebligi (VII
128.8) Madde 4, 5. bendi geregince gelen talebe gOre aktarma yapilabilecekt
ir.
Halka an sUresi ye tahmini halka an takvimi:
07-08-09 Mays 2018 tarihlerinde 3 i gunfl sUresince talep toplanacaktr.
Halka aria bavuru shred lie bavuru yerleri ye sati ekli:
Sati, I YATHUM ye IS BANKASI tanfindan “Talep
Topiama Yontemi” ile
gerçeldetiñ1ecektir. Talebin arzdan fazia olmasi durumunda uygulanacak dagitim
esasian madde
sermaye piyasasi araci notunun 5.2.2. maddesinde belirtiimektedir. Bu halka
arzda finansman
bonosu satin almak isteyen tUrn yatmmcilann; halka an sUresi içinde ye sennay
e piyasasi araci
notunda belirüien bavuru yerlerine mflncaat ederek Talep Formu’nu
doldunnaian ye satm
alacaldan borçlamna araçlannm bedellerini sermaye piyasasi warn notunu 5.1.6
n
maddesine gOre
yatamalan gerekmektedir. t BANKASI borçianma araçlanmn halka amna
ilildn olarak
yatinmcilar aagidald gibi 3 (üç) gruba aynlmilardir: Yurdçi Bireysel Yatinm
eilar, Yurtiçi
Kurumsal Yabnmcilar, Yurtdii Kurumsal YaUnmcilar.
Finansman bonosu hafica anma bavuran yatinmeilar, 15 YATW1M MENK
UL DEOERLER
A.5.ve tUrn ube1eri ile acentesi konwnundald TURKIYE 15 BANKASI A.5.’n
in tUrn ubelefine
talepte bulunmak için bavurabi1irler.
Kiymet Blokesi YOntemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuni Yerleri:
Bayuru Yen

Temmata Konu Olabilecek Kiymetler

1 Yatinm Menkul
Deerier A.S.

Para Piyasds( Fonu, Kisa Vadeli
BorclánmaAsaçlan Fonu, Dies (TL)

.
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Kiymet
Bozdurmaya
hikin Talep
Yöntemi
Deftiken
YOntem
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TUrkiye I Bankasi A.S.

801 kodlu I Portiby Pan Plyasasi Fonu I (bir)
adet ye katiari oiamk, 808 kodlu 1 Portiby Kisa
Vadell BorçIanma Araçian Fonu ise asgari adet
10 (on) olup adetier 10’un kaflan olaruk
beiiftileeektir. TL DIBS’ler ye IS BANKASI’nm
ibrac enni oldugu TL cinsi finansman
bonosulmhviller 1cm asgari adet 10 (on) olup
adetler 10’un katlan olarak belirtileeektlr.
Yabanci pan DIBS’ier teminata ahnmayacaktir.

Sabit
veya
Degiken
Yöntem (Talep
formunda
yatinmci
torafindan
beiirtilecektir.)

DUviz Blokesi YOntemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri:

DUvIz
Bavuru Yen
I Yatinm
Degerier A.5,

Menkul

Tflrkiye I Bankasi A.5.

Kisitiar

Bozdurmaya
i1ikln Talep

D6VI Z

Degiken
YOntem

Sadece vadesiz dbviz tevdiat hesaplan (DTH)
kullanilabilecek olup, bir yatinmet sadece tek bir
vadeslz 0TH lie talepte buiunabilecektlr.

Sabit Yöntem

Yöntemi

KaiIanamayan taleplere alt bedeller lie yatinmcilar tarafindan sati flyatinm fizerinde
ödenen tutariann lade ekii hakkinda bilgi:
Talep ettiklefl finansman bonosunun parasal tutanm gUn icinde nakden yatiran Yuit Içi Bireysel
Yatnmcilann yatirdikian tutar finansman bonosunun hesaplanna virman edilecegi taHhe
kadar

gecelik repoda degerlendirilerek her bin repo dUnUUnde yatinmci hesaplanna yansitilacaktir.
Talep ediiebiiecek asgari ve/veya azami miktariar hakiunda bilgi:

Fiinansman bonosu talep eden Bireysel Yatinmdilar, Talep Fonnu’nda talep eftildeni pamsal
tutan, Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar ise talep ettiMeri adedi belirteceklerdfr. Nominal
deged 1 U olan I adet borçlanma and için Bkeysel Yatinmcilann minimum talep tutan 1.000
U, Ywfiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmciiann minimum talep miktan 1.000 adet (1.000 U)
olacaktir.
BorçIanma araci almak için bavuru yapilacak yerier ile borçlanma araci bedeilerinin
Udenme yen ye ekli ile teslim süresi de dahii borçlanma araçiannm tedimine illIdn bilgi:
a) Bavuru yapilacak ycrier lie borçianma araci bedeileninin ödenme yed ye ek1ine liikin
bilgi:
I) Yurt içi Bircysci Yabrimcilar: Yurt içi Efreysel Yatinmcilar aagida belirtilen nakden odeme,
laymet ye doviz blokesi yOntemiyle talepte bulunma seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte
bulunabilirler.
(1) Nakdcn Odemc: Yurt ìçî Bireysel Yatmmcilar talep ettilderi finansman bonosuna iIikin
parasal tutan nakden yatimcaklardir.
(2)Kiymet Biokesi Yöntemiyie Talepte Buiunma: Yurt içi Bireysel Yatinmedar, yatinm
hesaplannda meveut olan ye sennaye piy.asithaci. noW madde 5.1.3.2’de belirtilen kiymetleri.
teminat gostermek suretiyle fmansmanjibnosu taieedebi1ecek1erdir.
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Kiymet Bozdurmaya hikin Sabit Yöntem: Vade balangic tarihinde, bu yOntemi tercth
eden
yatmmcilann dagitun listesine gOre almayi hak ettikieri finansman bonosu
bedelleri,
yatwuncilann bloke edilen TI. DffiS’IeH, I BANKASI’nm thmç etxni
olduRu U cinsi
finansman bonola&tahvilleri ve/veya teminat kabul edilen fonlan res’en
bozdumlamk
odeneeektir. Hem teminat kabul edilen fonlar hem U cinsi fmansman bonosu/tahvil
teminati lie
talepte bulunan yatinmcilann luymetleñnin nakde donU$ilrulmesi swasiyla fon ye en
yakm vadeli
U cinsi finansman bonolan ye tahviller (DffiS ye 1 BANKASI’mn ihmç eUni oIduu
U cthsi
finansman bonolan ye tahviller) eklinde yapilacakUr. Teminat kabul edilen
forum
bozdurulmasmda ise o gUn için I BANKASI tarafmdan açikionan ali flyati dildcate alinaca
ktr.
Kiymct Bozdurmaya iIi1dn Deiken Y6ntcm: Vade baIangiç tarihinde, bu yOntemi
tercth
eden yaUnmcilann daRitim listesine gOre almayi hak etfikleñ finansman bonosu
bedelled,
yatinmcilann vade balangiç tarihinde saat 12:OO’ye kadar nakden Odeme yapmamalan
halinde,
bloke edilen DIBS’Ier ve/veya fonlar bozdurularak Odeneeektfr. Teminat gosterilen
fonlann
bozdurulmasinda ise o gUn 1cm fon kunacusu tarafindan açfldanan ali flyan dikkate alrnaca
ktir.
(3)Doviz Blokesi YOntemiyle Talcpte Bulunma: Yurt Içi Bfreysel Yatinmeilar hesapl
annda
meveut olan Thrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi’nca alim-satim konusu
yapilan
dOnUtUrOlebilir dOvizleri teminat gostermek suretiyle finansman bonosu talep edebilecelderd
fr.
DUviz Bozdurmaya l1ikin Sabit Yöntem: Vade balangiç tarihinde, bu yOntemi tercih
eden
yatinmcilann dagitim listesine gOre almayt hak ettikleri finansman bonosu
bedelled,
yatinmdilann bloke edilen dovizieri res’en, 1S BANKASI’nm dagitun anmdald gie dOviz
a1i
kunindan bozdurularak Odenecektir.
Döviz Bozdurmaya IIikin Degiken YOntem: Vade balangiç tarihinde, bu yOntemi tercih
eden
yatinmcilann dagitim listesine gore almayr hak ettiklefl finansman bonosu
bedelled,
yatmmcilann vade balangic tarihinde suat 12:OO’ye kadar nakden odeme yapmamalari
halinde,
bloke edilen dOvizler bozdurularak Odeneeektfr. Teminat gOsterilen dOvizin bozdurulmasm
da tS
BANKASI’mn dagitan amndald gie dOviz a1i kun kullamlacalthr.
II) Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsa) Yatirimeilar:
Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatmmcilur’m talepte bulunmak 1cm talep formu doldur
malan
yeterliffir. Yurfiçi ye Yurtdii Kummsal Yahnmcilar finansman bonosu bedellefini talep
amnda
Odemeyeceklerdir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar almaya hak kazandikian finansm
an
bonolanmn bedelini vade balangic tarihinde saat 12.OO’ye kadar Odeyeceklerdir.
b) Borçlanma araçlannrn teslimine illkin bilgi:
Halka an edilecek borçlamna araçlan, saUm tamamlanmasirn mUtealdp Serma
ye Piyasasi
Mevzuati çerçevesinde MKK nezdinde link sahipled bannda kayden izlenmeye balana
eakUr.
Yannmcilann satm almaya hak kazandildan kiymetler, vade balangiç tarihinde MKK’
dald
hesaplanna aktanlacaktir.
Haiku an sonuçlannin ne ekUde kamuya duyurulacagi hakiunda bilgi:
Halka arz sonuçian, Kurulun sermaye piyasasi araçlanmn satiina ilikin dUzenlemeleñnde
yer
alan esaslar çerçevesinde dagitim listesinin kesinletigi gUnU taldp eden lId i gUnil içerisin
de
Kurul’un Ozel dunmilann kamuya açiklanmasina ilikin duzenlemeleri uyannca kamuy
a
duyiirulur.
Konuya iIiMn aynntih bilgi sermayc pijaiaiaad notunun 5.t no’Iu madde
sinde
almaktadir.
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5.3 Menfaatler hakk,nda bilgi

YOKTUR.
5.4 Ralka andan talepte butunan yabrimcilann katIanacai maliyetler hakkinda bilgi

IS BANKASI tarafindan ihraç edilecek borçianma araçlanna i1ikin vergilendinue sermaye

piyasasi araci notunun 9. maddesindeb “Borçlanma Araçlan lie ligill Vergilendinne Esaslan”
bsminda ye 5.6. “Talepte bulunan yatinmcilann odeyecegi maliyetler haldcmda bilgi” kismmda
beIirdimitir.
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